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 א 

 הקדמת העורך

  
ליו א, ודוהראת יאציל השר א, בוראהיתברך ויוצר התעלה י
 .אלהי מה נפלאת וגם נעמת, צאהיפשי נבקה ד

  
פתחת ליבנו פצינו פה . הולכתנו בין עצי היער לבוא באוהליך

 .כי נבהלנו

  
 אד עמקו מ'מה גדלו מעשיך ה. חצות לילה אקום להודות לך

 .י רחק ממניעיני יורדה מים כ עיני . ךימחשבת

  
קומי רוני בלילה לראש . הקבצו ושמעו בני יעקב כלכם

כי , אשא אליך כפי. 'אשמורות שפכי כמים לבך נכח פני ה
חיי "ונרד לטייל בגן והנה עץ החיים ושמו . הבאתנו אל הגן

והנה הגיע עת הביכורים ונשימנו . ונראה כי טוב" העולם הבא
 כי לא ימנע טוב בטנא ונעלהו ברננה אל בכירי השם למען

 .מבעליו ויטעמו הכוהנים ויערב לחך

 

בדחילו ורחימו באנו להעלות על מזבח הדפוס גנזים מכתביו 
של המקובל האלהי החכם השלם והכולל המאור הגאון 

ר אברהם אבולעפיה בן "המפורסם החסיד והעניו כמוהר
 .ה שהיה נקרא בפי כל אברהם הרואה"שמואל זצלה

  
ים נמצאים כתביו הרבים במרתפים  שנ700–זה למעלה מ

 .ובמסתורים ולא עלו על כבשני הדפוס
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 ) למניינם1240(אלפים ' רבי אברהם אבולעפיה נולד בשנת ה
 למד 18עד גיל . בסרגוסה שבמדינת ארגון אשר במלכות ספרד

 .ך משנה וגמרא"מאביו מקרא עם הפירוש והדקדוק נ

  
רץ ישראל שנתיים לאחר שנתייתם מאביו בא לא, 20בגיל 

אך מכיוון שבארץ הייתה . ורצונו למצוא את נהר הסמבטיון
המשך מתוך (. מלחמה בין ישמעאל ועשו חזר ליון שם נשא אישה

ואשוב דרך מלכות יון אשר שם נשאתי ") "אוצר עדן הגנוז"ספרו 
ואקח את אשתי אתי ואשים פני לבוא ' ותעירני רוח ה. בלכתי

י בעיר קפואה קרוב לרומי ואנ. עד מימי רצוני ללמוד תורה
מצאתי איש חכם ונבון ופילוסוף ורופא , מהלך חמישה ימים

 ואתחברה אתו ואלמוד לפניו. ל" ז]מוירונה[מומחה ושמו רבי הלל 

מעט מחכמת הפילוסופיאה ומיד נמתקה לי מאד ואשתדל 
בידיעתה בכל כחי ובכל מאודי ואהגה בה יומם ולילה ולא 

למדתי מורה הנבוכים פעמים נתקררה דעתי ממחשבתי עד 
לארבעה  )שם מקום(רבות וגם לימדתיו במקומות הרבה בקפואה 

במקרה ויצאו לתרבות רעה כי נערים בלי מדע היו . תלמידים
אבל , עשרה ולא הועיל לאחד מהם] ובנוסף עוד[ )ובתוכן(. ועזבתים

 .הפסידו שני הדרכים הראשון והשני

  
וגם בם אין מועיל כי הדעות  ארבעה ]עוד [)שם מקום(ובאצריפו 

, ש בעמקי החכמה ובסתרי התורה"משונות מאד בבני אדם כ
ולא ראיתי מי שראוי למסור לו אפילו ראשי פרקים מן האמת 

 .כמו שהיא
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בעלי בריתי ' ישע' צדקה ור'  לשני זקני העיר ר]מסרתי[וברומי 
  ,הצלחה ונפטרו כי זקנים היו הרבהל והצליחו בו קצת "ז
  

אדם גדול , ל"קלונימוס ז'  שנים אחד זקן ר]למדתי[נה ובברצלו
' ואחד בחור משכיל ומבין ונכבד מאד מטובי העיר ושמו ר

 ]מסרתי[ובבורגוס . יאודה המכונה שלמון והצליח הצלחה מעולה
ל אדם גדול "משה ציפנא ז' שם הרב ר. לשנים רב ותלמיד

ב כ בחור נחמד וטו"שם טוב ג' ושם התלמיד ר. וחכם נכבד
עמי כי אם ) ממנו(אלא שהבחרות מנעו מן הלימוד ולא למד 

  .קצת קבלות חיצוניות לא הוא ולא רבו
  

שמואל הנביא ' שנים האחד מהם ר]מסרתי ל[ובמדינת שלום 
קתיליא ישמרו שומר 'יוסף ג' רוהשני . שקבל ממני קצת קבלות

והוא בלא ספק הצליח הצלחה מופלאה במה שלמד לפני . מעלה
 .היה עמו' כחו ומדעתו הרבה והוהוסיף מ

  
ואמנם בעיר הזאת שאני בה היום ושמה סינים היא מסיני 
מצאתי ששה אנשים ועימי הבאתי השביעי ממנו למדו לפני 
קצת זמן קצר מאד וכל אחד מהם קבל מה שקבל ממני מעט או 
הרבה ונפרדו ממני כולם חוץ מאחד והוא בא ראשון אשר הוא 

ושמו . שלמד כל אחד ואחד מפיהסיבה הראשונה לכל מה 
' אברהם בר' ל ואחריו החזיק  ר"יצחק סנלמאפי ז' סעדיה בר

ואחריו יצחק חברו ואחריו . שלום ואחריו החזיק יעקב בנו
החזיק חבר חברם והיו שלשה מהם בעלי שלש מדרגות ושלשה 

נטרונאי ' ושם השביעי ר. מהם בעלי מדרגות אחרות למטה מהן
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סיבות והוא שמנע מהם ] כמה[מיד מפני ונעלם . ל"הצרפתי ז
והיו מהם רצוניות והיו מהן טבעיות ומהם מקריות ומהן 

 .הכרחיות

  
משנתי ' ל שנה במדינת ברצלונה העירני ה"ואני הייתי בן א

ואכתוב ספרי . 'ואלמוד ספר יצירה עם פירושיו ותהי עלי יד ה
' חכמות מהם ספרי נבואות מופלאים ותחי רוחי בקרבי ורוח ה
הגיע לפי ורוח קדושה נוססה בי ואראה מראות נוראות רבות 

התקבצו סביבי רוחות  ונפלאות על ידי מופת ואות ובכללם
וראיתי דמיונות ושגיאות ונבהלו רעיוני על כי לא . קנאות

ועל כן . מצאתי איש מאישי מיני שיורני הדרך אשר אלך בה
ל ימיני והשטן עומד ע. ו שנה"הייתי כעיור ממשש בצהרים ט

לשטני והייתי משוגע ממראה עיני אשר רציתי לקיים דברי 
לקיים ' ה שנה עד אשר חנני ה"ולהתם הקללה השניה י, התורה

ה להצילני "עד שנת מ' עמי לעזרה משנת א' קצת מדע ויהי ה
 .מכל צרה

  
בי ויביאני אל היכל '  הנביא חפץ ה)ו"מ(ה "ובהתחלת שנת אלי

 )"אוצר עדן הגנוז"(מתי את הספר הזה והוא הזמן שבו השל. הקודש

אשר חיברתיו פה במסיני לתלמיד היקר הנכבד הנעים המשכיל 
סעדיה ' המבין החושק לדעת אמיתת התורה התמימה הוא ר

על אשר ראיתיו שדבק בי , הנזכר ראשון לשבעה הנזכרים
לאהבה כדי להיות בידו לזיכרון לאשר למד לפני מפני היות 

היותו בידו ידעתי שיועיל לחבריו הנזכרים השכחה מצויה וגם ב
עד כאן (". תועלת שכלית עם לדומים להם ברוב מה שכתוב בו

 .)מתוך אוצר עדן הגנוז
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 לחייו ניסה לפגוש את האפיפיור ניקולאוס השלישי 40בשנת 
 האפיפיור ציוה לכל שוערי ביתו שברגע .)על מנת לנסות לגייר אותו(

ייקחו  )אברהם' רזיאל בגימ, יו של אבולעפיהאחד מכינו(" רזיאל"שיראו את 
והעצים היו . אותו מיד ויוציאוהו מחוץ לעיר וישרפוהו באש

 .מוכנים מבעוד מועד

  
ובהתבודדותו ראה מה שראה והחליט " רזיאל"והודיעו הדבר ל

להתעלם מאיומי האפיפיור והגיע לסוריאנו אשר שם טירתו 
ליח לקראתו ובהיכנסו בשער העיר יצא ש. של האפיפיור

ובישרו שבלילה מת האפיפיור מיתת מגפה פתאומית ובכך ניצל 
 .ממות בטוח

  
ולאחר חודש " האחים הקטנים"י "ואחר כך נתפס ברומי ע
שם המשיך וריכז סביבו תלמידים . שוחרר ועבר לסיציליה

כמה . הרבה שסרו למשמעתו אך היו ביניהם גם מתנגדים
,  רבי שלמה בן אדרת,א"מנכבדי האי ממתנגדיו פנו להרשב

שיורה , רבה של ברצלונה שהיה מגדולי הדור בהלכה ובקבלה
כאן החלה . ס לרבי אברהם אבולעפיהלהתייחלהם כיצד 

. )עוד יובא באורך בהמשך(המחלוקת הקשה על רבי אברהם אבולעפיה 

רבי אברהם אבולעפיה נאלץ לגלות לאי קומטיני ושם נראה 
ן שאין כל ידיעה מכיווהתאריך נקבע (. וב לחיי"שהסתלק לעולמו בשנת הנ

 .)ב"אלפים נ' מפעילותו לאחר שנת ה

 

רבי אברהם לידידו אברהם קומטי מציין רבי  במכתב שכותב
ב "ו ספרים על פי הסוד ועוד כ"אברהם אבולעפיה כי כתב כ

 ).ב"ב כמספר אותיות הא"ה כ"ו כמניין הוי"כ(. ספרי נבואה
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 אברהם קומטי מציין רבי במכתב שכותב רבי אברהם לידידו
ב "ו ספרים על פי הסוד ועוד כ"אברהם אבולעפיה כי כתב כ

  ). ב"ב כמספר אותיות הא"ה כ"ו כמניין הוי"כ(ספרי נבואה 

  
חלק גדול מספריו לא נמצאים עמנו ויתר ספריו רובם ככולם 

 .נמצאים בכתבי יד ומחכים לגאולתם

 

נחנו שכלינו עתה נבוא לברר את החולקים והמצדדים למען י
 :באשר נלך

  
ואחד מהם  ".)ח"תשובה תקמ(ל בתשובותיו "א ז"וזה לשון הרשב

ששם עצמו , היה אותו הנבל שם רשעים ירקב אותו אברהם
ופתה בכזביו כמה מבני ישראל ולולי . נביא ומשיח בסיציליה

שסגרתי הפתח בפניו בחמלת השם עם רוב כתבי קהלות הקדש 
, וב דבריו הדמיונים והכוזביםכמעט שהתחיל והיה מכלה בר

שהיו כחכמות רמות לאוויל ושנתן דעתו עליהם כמה ימים 
מה שהיה מרגיל עצמו ולוקח הכתובים ודברי . ובתדהמה

ומערב בהם דברים מעטים אמיתיים לקוחים ' חכמים בגימט
 ."מספרי החכמה

 

רבי יהודה , הוסיף למחלוקת,  שנה200–א כ"אחרי הרשב
וכתב פירוש לספרו . רוש היהודים מספרדשחי בזמן גי, חייט

מערכות  ")א"שהוא בן זמנו של הרשב(של רבי פרץ הכהן 
 :בהקדמתו לפירוש כותב רבי יהודה חייט כך". האלקות
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אברהם אבולעפיה ' גם ראיתי ספרים שחבר חכם אחד שמו ר"
ולסכלותו וגאוותו כנה עצמו אברהם המורה ומשנחרב בית 

ים כי פירוש המורה בזה המקום המקדש נתנה נבואה לשוט
י "כמו שכתב רש" שטיא"כי כן קורין בלשון יוני למורה . שוטה

 השמר מפניו אל תשמע .)'במדבר כ(ל בפסוק שמעו נא המרים "ז
בקולו כי ספריו מלאים דמיונות וזיופים בדויים מלבו הוא עשה 

ובחשך הולך וגם עשה ספר מורה המורה " אור השכל"ספר 
לספר המורה על דרך הקבלה ראה עד כמה הגיע והוא פירוש 

סכלותו לפרש דברי המורה עם דברי קבלה בדויה מלבו אשר 
. ל ולא עלתה על לבו"ם ז"לא עלתה על מחשבתו של הרמב

ב עשהו כולו כתוב "ועוד ספר השם והוא פירוש השם בן ע
בעיגולים להבהיל את המעיינים כי חשב בזה ישלים חסרונו 

 ."ים ממוחו המדומה בדוייםוכולו מלא צרופ

 

לאחר מתקפות קשות אלו מובן מדוע לא עלו לדפוס כתביו של 
אך למרות הכל כתביו הועתקו במשך . רבי אברהם אבולעפיה

מאות השנים פעמים רבות והלומדים בהם רבים ובפרט בקרב 
ונשאלת השאלה על מה הסתמכו כל אותם . המקובלים

 .בולעפיההעוסקים בתורותיו של רבי אברהם א

  
א רבי חיים יוסף "והנה מי שפותח אור חדש הוא רבינו החיד

 .ל"דוד אזולאי זצ

 

ו לחלוק או לערער אחרי "כעת אביא המצדדים ואין בכוונתי ח
אם הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם ואם הם כבני . גדולים
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ויהא . אדם אנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בין יאיר
 .ל כוונתנו לשם שמים ובתורת אמת עסקינןהשם בעזרי כי כ

  
לא " שם הגדולים"א נוהג גם הוא משנה זהירות ובספרו "החיד

מערכת "מביא את רבי אברהם אבולעפיה בחלקו הראשון 
חיי "בערך " מערכת ספרים"אלא מביאו בחלקו השני , "גדולים

ר "חיי עולם הבא הוא ספר שחיבר ה: "ציטוט" עולם הבא
כתב (י "ב וראיתיו על קלף כ"ה בעיגול שם עאברהם אבולעפי

ר בספר "ח והרב יש"תקמ' א בתשובותיו סי"ודע שהרשב. )יד
ברם קושטא . מצרף לחכמה זלזלו בו כאחד הריקים ויותר

קאמינה דחזיתיה לרב גדול ממארי רזין ובישראל גדול שמו 

ואחרי דברו לא ישנו שהוא מקרב לספר הנזכר ותושע לו 

 ."ימינו

 

א ממש מציל את כתבי אבולעפיה מהיכחדות ולולי דבריו "החיד
וברכתו מי יודע אם היה נשאר משהו מרבי אברהם אבולעפיה 

א ולמי התכוון באומרו "עוד נשוב בהמשך לדברי החיד. וכתביו
 ."לרב גדול"

  
א נתבהלתי לחפש ברשומי "לאחר שאורו עיניי מדברי החיד

שגים רבים והה. הדורות ומלקטי ומקבצי חכמי הדורות
 .ומאלפים

 

ל בשנת "אשר חיברו רבי אברהם זכות ז" היוחסין"בספר 
 . לא הוזכר רבי אברהם אבולעפיה כלל) למניינם1504(ד "רס
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 ט 

ל "יחייא ז' אשר חיברו רבי גדליה ן" שלשלת הקבלה"בספר 
 לא מוזכר רבי אברהם אבולעפיה ) למניינם1586(ו "בשנת שמ

 .כלל

 

ה יחיאל היילפרין שנכתב לפני "להגאון מו" סדר הדורות"ב
אך . )כלא היה(לא מוזכר רבי אברהם אבולעפיה ,  שנה300

ספרו חיי , בחלק השלישי בשמות הספרים מופיע שוב בצנעה
על שם ' אברהם הרואה פי' חיי עולם ר: "ציטוט. העולם הבא
 .ז"מובא במגן דוד להרדב. י"המפורש כ

  
 !לא היה ולא נברא, עד כאן נראה כאילו רבי אברהם אבולעפיה

 

רבי אברהם אבולעפיה משבח במאד אחד מתלמידיו שהתקבל 
יקטיליה שהשאיר בידינו אוצר 'בפי כל הלא הוא רבי יוסף ג

 אך למרבה .)"ועיין מערכות האלקות בהקדמה דף ד(גדול של ספרי קבלה 
" בשנת ה" סדר הדורות"יקטיליה ב'הפלא מופיע רבי יוסף ג

 שנים 200 הרחיקו אותו .)"שלשלת הקבלה"ם מביאו בש(ן "אלפים ר
 .מרבי אברהם אבולעפיה

  
שנת " סדר הדורות"יש שינוי קטן ולא כ" בשלשלת הקבלה"
יקטיליה מיוצאי ספרד 'הרב רבי יוסף ג: "ציטוט. ז"אלא ר, ן"ר

מרבותיהם  חביב גם הוא מיוצאי ספרד קבל' והרב רבינו יעקב ן
ז רבינו יוסף "פים ראל" ומהגאונים שהיו לפניהם בשנת ה

ומופלג בחכמת הקבלה ' ג היה חכם בגמ"יקטיליה הנקרא הרי'ג
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ופירוש מרכבת " שער השמים "פרוס" שערי אורה "פרוחבר ס
 ".יחזקאל

  
גנת "יקטיליה 'פרט חשוב נוסף ספרו הידוע של רבי יוסף ג

 .לא הוזכר ועוד נאריך בהמשך" אגוז

  
יקטיליה 'רבי יוסף גמכיוון שרבי אברהם אבולעפיה מזכיר את 

 שנה קדימה 200כתלמידו ומנגד רושמי  הדורות הקפיצו אותו 
 .יבוא השלישי ויכריע ביניהם

 

ן כותב "תלמיד חבר ואיש סודו של הרמב, רבינו יצחק דמן עכו
ביאור על פירוש (. בפרשת וזאת הברכה, "מאירת עינים"בספרו 

זהר בכבוד השם ומאד יש לו לאדם להי: " ציטוט.)ן על התורה"הרמב
בהם ' לא כמקצת אנשים שנתן השם ית, בכל דקדוקי כבוד' ית

וכותבים , והם מעוטי הרגש עבי המוח, רוח לחבר ספרים
שאין הפרש בין צורתם , האזכרות בכתיבה אשורית בשלימות

כגון רבי יוסף , לצורות אותם הנכתבים בספר תורה אלא התגין
תבו בהם האזכרות יקטיליה וכיוצא בו שחברו ספרים וכ'ג

, ולולי ששמעתי שהיה ירא שמים. לעשרות למאות ולאלפים
הייתי אומר שבעשותו כן שהוא מאותן שאין בהם יראת 

 ."שמים

  
הביקורת החריפה שמותח רבי יצחק דמן עכו על רבי יוסף 

שנכתב תחת , "גנת אגוז"יקטיליה היא כידוע על ספרו 'ג
 זאת לאחר ספרו לעומת. השפעתו של רבו אברהם אבולעפיה
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החשיבו רבי יצחק לאחד מגדולי המקובלים " שערי אורה"
 .בדורו

  
גנת "יקטיליה 'לכן ברור מדוע הושמט ספרו של רבי יוסף ג

 ."שלשלת הקבלה"מרשימת הספרים ב" אגוז

  
יקטיליה היה בדורו 'אולם בכל אופן חייב להיות שרבי יוסף ג

לא יתכוון רבי ודאי ש, ן ושל רבי אברהם אבולעפיה"של הרמב
 ! שנה200יצחק דמן עכו לדבר על מי שעתיד להיוולד בעוד 

 

יקטיליה כהרף עין בזמנו 'מוזכר רבי יוסף ג" היוחסין"בספר 
:  ציטוט244ז דף "יוחסין השלם דפוס לונדון שנת תרי. כנכון

היה השר דון יוסף  וקודם זה. ז"רעשה הארץ באלול שנת קי"
 ."יליה הקבור בפינייאפייליקט'ג' דיאסיגה והרב יוסף ן

 

 :טבלת השנים המדויקות של נוגעים בדבר

 ) למניינם1194–1270(   ' אלפים ל' ה–ד " אלפים תתקנ' ד–ן "הרמב

 ) למניינם1235–1310( ' אלפים ע' ה–ה " אלפים תתקצ' ד–א "הרשב

 ) למניינם1240–1292(     ב "אלפים נ'  ה– אלפים ' ה–אבולעפיה ' ר

 ) למניינם1248–1323(  ג " אלפים פ' ה– ' אלפים ח' ה–ה יקטילי'ג' ר

 ) למניינם1250–1340(    ' אלפים ק' ה– ' אלפים י' ה–יצחק מעכו ' ר

 

רבי חיים יוסף , א"הלא הוא החיד" פותר החידה"כעת נחזור ל
,  שנה לאחר המחלוקת500–אשר חי כ. ל"דוד אזולאי זצ
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חיי "דול שמקרב לספר מיהו אותו הרב הג. ומגלה לנו סוד גדול
 .רבי חיים ויטאל, ו"הלא הוא המהרח, "העולם הבא

  
שנכתב " שערי קדושה"ו "אחד מספריו החשובים של המהרח

 שנה 150– שנה לערך ועלה על מכבש הדפוס כ400לפני 
כבר בהוצאה הראשונה . ח"אלפים תצ" לאחר מכן בשנת ה

שך י המדפיס וכך מופיע הספר במ"הפרק הרביעי ע צונזר
 . שנה200–למעלה מ

  
החלק הזה הרביעי לא בא , אמר המדפיס: "דברי המדפיס

להעתקה ולא להדפסה כי מאחר שהכל שמות וצרופים וסודות 
 ".אשר לא כדת להביאו על מזבח הדפוס, נעלמים

 

כתבים חדשים לרבינו ", לפני כעשר שנים ראה אור ספר חשוב
ספר מופיע בין חלקי ה". אהבת שלום"י "ע, "חיים ויטאל

אשר , "ערי קדושהש"בשלמותו החלק הרביעי של הספר 
כמובן . א"ן החיד"הועתק מתוך כתב יד שהיה תחת ידי מר

שישנם עוד כמה כתבי יד של זה החלק הרביעי בספריות 
ראוי לעיין . האוניברסיטאות ברחבי העולם ובידי האספנים

 .א ובפרק כולו"בהקדמה שמביא הרב נתנאל ספרין שליט

  
ו מביע תמיכה נלהבת ברבי אברהם אבולעפיה "מהרחה

פ שיטתו של "החלק הארי של הפרק מובא בדיוק ע. ובשיטתו
 .רבי אברהם אבולעפיה להשגת רוח הקודש
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. ונראה לעניות דעתי שזו הסיבה שלא הודפס החלק הרביעי
 !!ו"הדבר היה יכול להביא אף לערעור מעמדו של מהרח

  
ומביא , י התבודדות"ח הקודש עהפרק הרביעי מדבר בהשגת רו

וכמובן רבי אברהם . מגדולי המקובלים אסמכתות לשיטתו
. אבולעפיה תופס חלק גדול מאד עם ציטוט נרחב מכתביו

 .והמעיין ינעם ויבוסם לו

 

, ו נתן לרבי אברהם אבולעפיה גושפנקה כה רחבה"ואם המהרח
ו הראוי למצוא עוד מגדולי המקובלים המצדדים בשיטת היה מן

 .ומזכירים את רבי אברהם אבולעפיה לטובה

  
ואכן אפשר למצוא אצל רבים מגדולי המקובלים הסכמה 

 .והערצה לשיטתו של רבי אברהם אבולעפיה

  
יקטיליה שהיה מבכירי 'כמובן נזכיר שוב את רבי יוסף ג

 .נכתב בהשפעתו של מורו" גנת אגוז"וספרו . תלמידיו

 

. מידו של רבי יוסף סרגוסיהיה תל, רבי דוד בן זמרא, ז"הרדב
עזב את ספרד בזמן הגירוש . רבי יוסף שנולד בסרגוסה עיר הולדתו של רבי אברהם אבולעפיה(

ז מחבר " הרדב.)ידוע שזכה לגלוי אליהו. לאחר עלה לארץ ישראל, והתיישב בסיציליה
' ג עמ" דף י)ב"דפוס מונקאטש שנת תער( כותב בספרו, "מגן דוד"הספר 

ב הוא "ובספר חיי עולם הבא כתיב כי שם בן ע": ציטוט". ב
 ."שם המפורש ולפי דעתי כולם דברי אלהים חיים
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רבי שלמה אלקבץ שהיה תלמידו של רבי יוסף טיטצאק שברח 
ג " דף י)ד"הוצאה תרכ(" ברית הלוי"כותב בספרו , מספרד בגירוש

חיי עולם הבא פרפרת נחמדת ' ומצאתי בס: "ציטוט". ב' עמ
ן " שאמרנו והוא כי נעלם שם משה הוא מאימסכמת למה

 .ן"א ובהסיר שם משה הנשאר הוא מאי"ן ה"ם שי"מ"כלומר 

 

ק רבי משה קורדובירו שהיה תלמידו של רבי שלמה "הרמ
לרבי " שערי צדק"את הספר " אור יקר"מייחס בספרו , אלקבץ

ק כמה "מצטט הרמ" פרדס רימונים"ב. אברהם אבולעפיה
 .י אברהם אבולעפיהפעמים מספריו של רב

 

הודפסו לראשונה לפני תשע שנים , שני חיבורים נפלאים
בעריכת הגאון הרב יוסף ". שער השמים"י ישיבת " ע,)ט"תשמ(

 ."שערי צדק", "סולם עליה", א"אלעזר אלימלך פרוש שליט

  
מגדיל לעשות העורך באומרו כי " סולם עליה"בהקדמה ל

שערי "ו וממילא גם "מתוך גרונו של המהרח"ל מדבר "האריז
א  באומרו על "לכן החיד. ל"הלא הם דברי האריז" קדושה
ואחרי דבריו ... דחזיתי לרב גדול" ..."חיי העולם הבא"הספר 
 .ל"כוונתו בוודאי ובלי שום ספק לרבינו האריז..." לא ישנו

  
י הגאון המקובל רבי יהודה "נכתב ע" סולם עליה"הספר 

י של ירושלים וחי בשנים שהיה רבה הראש, ל"אלבוטני זצ
 הספר כולו מבוסס על פי תורתו .) למניינם1453–1519(ט "רע–ג"רי
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של רבי אברהם אבולעפיה ונראים ציטוטים רבים מדבריו 
 .בפרט בפרקים האחרונים

  
יש . שם טוב ספרדי' המיוחס לר, "שערי צדק"הספר השני 

א ויש המייחסים אותו "המייחסים אותו לאחד מתלמידי הרשב
פעמים רבות מזכיר המחבר את . לרבי אברהם אבולעפיה

ן "א היה מתלמידיו של הרמב"והרשב" הרב"ן וקוראו "הרמב
א "לכן הדעת סובלת יותר ליחסו לאחד מתלמידיו של הרשב

 .)אולי רבי יצחק דמן עכו(

  
וממילא גם " סולם עליה"לו  גוף הספר מזכיר מאד את המחובר

 .רהם אבולעפיהפ שיטתו של רבי אב"הוא בנוי ע

 

כמובן טענותיו  א"הרשב. לסיכום לא לנו להכריע בדעה
 .וכן השאר, וסברותיו עמו

  
. אך ראינו במשך הדורות מחלוקות שאין בכוחנו להכריע

 .ולפעמים הזמן מכריע

  
. בתקופה בה אנו עוסקים בספרינו נתגלה ספר הזהר הקדוש
ל כמה קשה היתה המחלוקת והבלבול בזמנם לגבי מקורו ש

" הלב נצבט"היום אם נכנסים בחקר הנושא  .ספר קדוש זה
כאילו חס ושלום , והדעת לא נוטה לסבול דיבורים קשים אלו

 .י רבי שמעון בר יוחאי"הזהר הקדוש לא נכתב ע
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דברי אמת שרירים וקיימים ואם רבותינו , למדנו מרבותינו
קיבלו ודאי וודאי שאנו מאמינים בלב שלם שהזהר הקדוש 

 .צא מפי פה קדוש וטהור הלא הוא רבי שמעון בר יוחאיכולו י

  
עד . ע"ל הקדוש זי"ראינו את המחלוקת הקשה בזמנו על הרמח

אך הזמן עשה , ו"כדי נדוי וחרם וגזרת שריפה על כל כתביו ח
 .ה כתביו מתנוססים בראש חוצות"וב, את שלו

 

אפתח באיגרת ששלח רבי , למען והייתם נקיים לפני השם
לאחר התקפותיו הקשות של . יהודה' ולעפיה לראברהם אב

וגם . א"א למען תגיע האיגרת גם לידיו של הרשב"הרשב
  .אליכם אחי ורעי

  
  
   אמנון גרוס
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  .יהודה המכונה שלמון' אברהם אבולעפיא לר' אגרת ששלח ר
  
 שמן ששון היךכ משחך אל"ע, אהבת צדק ותשנא רשע"

צדיק לעולם בל ימוט ורשעים לא " ).'ח' תהלים מה(" מחבריך
רשע ורע לו ,  צדיק ורע לו רשע וטוב לו).'ל' משלי י(" ישכנו ארץ

ות עד עיני נגרה ולא תדמה מאין הפוג" .צדיק וטוב לו

 עיני עוללה לנפשי מכל בנות :ה משמיםיהוישקיף וירא 
ו " צמתו בבור חיי ויד: צוד צדוני כצפור אויבי חנם:עירי
 קראתי שמך : צפו מים על ראשי אמרת נגזרתי:י"ן ב"אב

 קולי שמעת אל תעלם אזנך לרוחתי :מבור תחתיות
 אדני רבת : קרבת ביום אקראך אמרת אל תירא:לשועתי

 :תתי שפטה משפטיוה עיהו ראית : גאלת חייריבי נפשי
 .)'ס- 'איכה מט( "ראית כל נקמתם כל מחשבותם לי

 

בקשו , כל הנביאים כולם וכל הקדמונים מחכמי אומות העולם
כפי כוחם , ויתנו קולם, מקטנם ועד גדולם, לדעת מעלת הסולם

, ולא עברו לגבולם, לדבר ולחבר לכבוד בעל גמולם, וחילם
מעין לבם , וק ומהם מקרוב ומהם שהסולםומהם ראו מרח

וזולתם מהמון העם מעליהם , ומהם באו אל היכל אולם, נעלם
לא ידעו ולא , ולעבוד את הנבראים נבראו ונערכו, סר צלם

ואחרי דעתם , אף על הקדמונים נסמכו, יבינו בחשכה יתהלכו
אשר דעתו , ואם כן יאשים שמם חנם לאיש מן האנשים, נמשכו

אשר , ושוכני הקצות כקצת התוגרמים והכושים, םכדעת הנשי
מעידים על סוד , דיעותיהם נמשכות אחרי האישים המתחלפים

והם במדרגה הסולם הנזכר , הצירופים הנבדלים והמשתתפים
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ולמטה ממדרגת , אשר לחכמים ניכר למעלה ממדרגת הקופים
ואם הם הנחשים , בני אדם אשר בעד החלון משקיפים

, הם מורים, וחכמי הכדורים,  החסד נאספיםעם אנשי, השרפים
, ן הטבורענייואיה יתגלה , לגמלים ולחמרים, הדרכים הישרים

בין עם , להבדיל לכם הדיבור, אשר הוא יסוד לכל הצבור
שבין , ת העבוראמיתויובן למשכיל סוד , הארץ ובין הבור
וישיגו השלמים אם הנפשות הנפרדות רבות , הפרידה והחבור

או אם , אם הנפרדת תנצל או תרד לבאר שחתו, או אחת
או תשוב להיות לפני , לדורי הדורות, הבורות, ר באחתתישא

   .או תתגלגל פעמים שלש כדמות לילית, התחיה הכללית
  

ן יהודה ותמר מענייהיודעים סוד היבום , ואמנם בעלי הקבלה
ן אלימלך ונעמי ומחלון וכליון ומעניי, כלתו עם ער ואונן ושילה

כענין ויתעבר , עז ורות וסוד יולד בן לנעמי והדומה לוובו
וכולם , יותר מכולם, במשה בסוד הבל הם היודעים סוד הסולם

וידוע כי , עם דעתם סתרי השמות והחותמת עם הספירות
המורגשות והמושכלות הן ידועות ומהן מביאין החכמים 

, להוליד המופת בצורות קיום לאמת כל ראיה והיקש, הקדמות
מושכל כולל בתחלת הוויות עשר ספירות החשבון מפני שהם וה

והמורגש , ראשית כל המושכלות הנולדות  מהמחשבה השכלית
אחד ' ויהי, כולל בתחלת הוויתו חמשה מיני השגה חושית

להאמין לפי מינם ' ם שהם ראויענייניהמורגש והמושכל שני 
ם אין בהם כח חולשתאבל מפני , והם המקובל והמפורסם

ולפיכך לא תוליד מהם הקדמה , ות הקדמות ההיקשלהי
, ואמנם הם בעצמם אינם צריכין לאמתם בראייה, מופתית
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כ לא " וע.והמפורסם ידוע לכל לפי התחלפות אנשי הפרסום
, אאריך בשלשת הנזכרים והם המורגש והמושכל והמפורסם

אבל אזכר מעט במקובל לבד וזה מפני שהמקובל נחלק לחלקים 
 שעיקר אמונתנו נשרש בקבלה ובשמועה אזכרם ומפני, רבים

ואדבר בם אחרי דברי במהות כל קבלה בכלל ואומר כי שם 
דבר הנקרא קבלה בכלל דומה לשם דבר הנקרא שמועה ולשם 

ל כי כמו שהשמועה וההבנה צריכה אל "דבר הנקרא הבנה ר
וכמו , נושאים כן הקבלה צריכה אל נושא אחד או רבים

הבנה הם גופים כן נושאי הקבלה הם שהנושאים השמועה וה
ם מצד מהותם ומצד בענייניהוכמו שהגופים מתחלפים , גופים

, קריהםמקריהם כן המקבלים קבלות מתחלפות במהותם ובמ
אמנם אין לי צורך להאריך פה בעניין הדברים המקבלים כל 
קבול כי אם בקבול אנשי תורה שקבלוה המקובלים מאומתינו 

ול נקראים בעלי קבלה ואומר כי הקבלה בלבד שמצד אותו הקב
, המתעסקים בחכמת התלמוד הזאת הנעלמת מהמון הרבנים

 חלק דעות השם על )א(, נחלקת תחילה לשני חלקים בכלל והם
דרך עשר ספירות הנקראות נטיעות אשר המפריד ביניהם 

 וחלק ידיעות השם )ב(, מקצץ בנטיעות והם מגלים סוד הייחוד
 אשר מהם ומנקודותיהם ומטעמיהם ב אותיות"על דרך כ

עם הנביאים  והם המדברים, הורכבו השמות והחותמת
ושני , נבואותבחלומות ובאורים ותומים וברוח הקדש וב

החלקים האלה אינם מורגשים ולא מושכלים ראשונים ולא 
 ואמנם ידיעות .כ הם נעלמים מרוב החכמים"מפורסמים וע

 והיא צריכה אל ,הן הקבלמענייהשם מצד פעולותיו אינה 
חכמת המחקר אשר אין דברי פה לפי דרכיהם של החכמים 
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והקבלה הזאת כולה , לוסופים חכמי המחקריההם הנקראים פ
ואני קבלתי פירושיו משנים עשר , נכללת בספר יצירה
והם וקצתם מורים בקצתם הקבלה , מפרשים לפי ספריהם

הקרוב ו, והשלם שבהם אשר הורה בכולם ידוע, וקצתם בכולה
, והחסר שבם פירשו לפי דעת החוקרים, לו המורה במקצתה

וידוע שכל הנמשך אחר דעת החוקרים ירצה להפך כוונתו זאת 
 , ואת החסר שלם מכולם,ויקרא את השלם אצלו חסר מכולם

והמקובל ירצה לאמת ולקיים , ויהיה האמצע בינוני לשני הדעות
   .דעתו כמו שזכרתיה

  
ון קודם במציאת זמן הלימוד בקבלה ואין ספק כי החלק הראש

כי היא תכלית , לחלק השני והשני קודם במעלה מן הראשון
והמגיע אליו הוא אשר יצא שכלו , בבריאת אישים מן האדם

אבל , לפועל לבדו והוא אשר נגלה עליו אדון הכל וגלה לו סודו
הראשונים כולם מן המקובלים הנזכרים נקראים נביאים 

 יודעי השם מצד פעולותם קצת שיתוף לעצמם וישתתפו עמם
והנקראים נביאים מזה הצד הם המדברים בלבם , בזה השם

במחשבותיהם הרבות המתחלפות ונושאים ונותנים בינם לבין 
 ואור השם מאיר להם על קצת מחשבותיהם בקצת ,עצמם בלבד

 והם מכירים בעצמם שזה האור הוא ,עתות המחשבה אור קטן
 שהוא דבור כי )הוא(בא להם שיכירוה  אך אין דבור ,מזולתם
אבל השנים הם כולם נביאים שמתחילין לאור באור , אם אור

 מתוך משא ומתן של ,החיים ומשם מתעלים מאור לאור
מחשבותיהם המורכבות והמתוקות מן השיתוף והמתקרבות 

 עד שוב דבורם הפנימי דבוק אל ,מתוך ריבוי הזכות אל הייחוס
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בור ומתעלים עוד מדבור אל דבור עד דבור שהוא מעין כל הד
שהדבור האנושי הפנימי כח בעצמו ומכין עצמו לקבל דבור 

 ואלה , בין מצד ציורו של הדבור בין מצד הדבור בעצמוהיאלו
   .הם הנביאים באמת במשפט ובצדקה

  
ינו קודמת לקבלת עוד ידיעות יכ קבלת עשר ספירות וענ"א

מר כי הספירות בעלי אלא אם יאמר או, השמות ולא יתהפך זה
כי זה אינו כוונת בעלי השמות , השמות שבהם נבדלות זו מזו

וזה כי בעלי הספירות יקרא להם שמות ויאמר , ואדוני החכמות
 ויוסיף לה שם לבאר ענינה ,כי הספירה הראשונה שמה מחשבה

ויקראוה כתר עליון מצד היות הכתר דבר מונח בראשי 
 למגדל הגבוה בכל העיר  שהראש דומה בכלל הגוף,המלכים

 והכתר אינו ממין ,אשר בתוכו היכל המלך והוא מקום שכינתו
הראש אבל הוא מקף כולה מלמעלה ועצם הראש מתעלם 

 ככה מחשבה מורה מעלת העצם האלהי והכנתו והעצם ,בתוכו
, מסתתר בתוכה על דרך משל שאין שם תוך ולא חוץ ולא פנים

 וענינו מבואר אויר קדמוןויוסיף לה שם ביאור ויקראנה עוד 
ככה יעשה לכל ספירה וספירה מעשר , ן כתרמעניייותר 

ובעל השמות כוונתו כוונה אחרת מעולה מזאת , ספירות בלימה
ועמקת דרך זו של שמות היא עמקה שאין בכל , מאד מאד ואינה

 והיא לבדה ,עמקי מחשבות האדם עמוקה ומעולה ממנה
ית לפי יכולת האנושית משתתפת המחשבה האנושית עם האלוה

וידוע שמחשבת האדם היא סבת , ולפי מה שהאדם מוטבע עליו
חכמתו וחכמתו היא סבת בינתו ובינתו סבת חסדו וחסדו סבת 
יראת קונו ופחדו סבת תפארתו ותפארתו סבת נצחונו ונצחונו 
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סבת הודו והודו סבת עצמו ועצמו סבת מלכותו הנקרא בלתו 
ות השם אשר יצר את האדם ומאוד עמקו מחשב, ו"בשכמל

 .בצלמו בצלם דמות תבניתו

  
ינים המפוזרים בין ספרי וחבורי י לפרש אלו העניואם באת

 הייתי צריך להאריך ולסדר ,מהם מפורשים מהם הרמוזים
כי לא קדמני אדם מקובל , ולהעריך סדר קבוע מועתק מהם

לחבר בקבלה ספרים מבוארים יותר ממני לפי מיני שני חלקיה 
ים על יוכל ראיותי ומופתי הם בנו, כרים בספירות ובשמותהנז

ואולם כוונתי בזאת האגרת , פ"סתרי תורה שבכתב ותורה שבע
יהודה ' השלוחה דרך מנחה לכבוד החכם הנכבד החבר הנאמן ר

 היא להודיע לו ולכל רואיה שאני כבר קבלתי ,המכונה שלמון
החלק חלק הידיעה הראשונה הספירות הנזכרות לפני קבל 

 כי לא ימצא השני אלא אחר המצא הראשון עם היות בין ,השני
ושתוף , ש החיה עם המדברת"שניהם שתוף גדול כשתוף נפ

עלת בריותיו על דרך המחקר עם אלו החלקים וידיעת השני פ
 הוא כשתוף הנפש הצומחת לחיה ,שהם שני חלקי הקבלה

שותפם כדמות כהן ולוי מושלשתם על דרך משל , ומדברת
ואם יחשוב בעל הספירות לדעת בתורה שבכתב או , ישראלו

פ לפי נסתריהן יותר ממני יודע לו אחר זה שהוא "בתורה שבע
כ זאת האגרת השנית להודיע "ואמנם כתבתי ג, תועה ומתעה

ל בן "ר אברהם ז"שלמה ב' לכם אחי כי מה שחשב הרב ר
, אדרת על עניני או מה ששמע היה הכל הבל ורעות רוח

 כבר סדרתי למודי ולמדתי אללבח ה על זה שאני שוהראיי
המקרא ודקדוקי הפעולה די ספקי עד שחברתי בדקדוק עוד 
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ספרים מספיקים ללומדיהם עד שיקראו בעלי דקדוק בדורינו 
 ופסק משני ]א[ולמדתי תלמוד גמר, זה כל יודעם כפי הצורך

ולמדתי דרשות , מורים עד שהספיק לי ממנו לדעת קצת המצות
ולמדתי הגיון וחכמת הטבע , ות וברייתות למוד בינוניואגד

ולמדתי חכמת האלוהות על דרך , וקצת הלמודים בלי עמקה
ני יולמדתי מקצת חכמת הרפואות מפני ידיעת עני, המחקר

הגופים והתחלפותם בעבור שיש לה מבוא גדול בחכמת הטבע 
ולמדתי המורה הנקרא מורה הנבוכים מורה באמת , וכן חולין

' מקה מופלאה עם סתריו ועמו המלמד וספר האמונות לרבעו
וכל אלה עם ספרי , סעדיה וספר חובת הלבבות לרבינו בחיי

אברהם בן עזרא בחכמתו הניעוני והביאוני לבקש סוד הספירות 
 .)החכמות(והשמות ודרכי החותמת 

 

וכל הנזכר לפני דעתי לא הביאני אל תפארת הנבואה אבל 
אל יתהלל חכם "כמה וכבר נאמר הביאני אל התהללות הח

אבל בהגיעי אל השמות ובהתירי קשרי החותמת , "בחכמתו
 וגלה לי את סודו והודיעני עד קץ הגלות ,נגלה אלי אדון הכל

ואז הכריחני להתבאר , וזמן התחלת הגאולה על גואל הדם
בנבואה והביאני לדבר ולחבר בחכמות גם בתושבחות מופלאות 

ואחרי הודיעי אותך אהובי חברי , תמחודשות ושירות נעימו
 אשוב להודיעך שאני שמעתי ,יהודה את כל זאת' הנכבד אתה ר

מפי אנשים נכבדים נאמנים עליך שמיום הפרדי ממך 
 אבל לא ידעו לומר , בחכמות וקבעת עתים לתורה]ת[התעסק

אם שום קבלה משני מיני הקבלה אשר זכרתי קבלת או לא 
תי לדבר עמך בה אפילו ברמז כ לא יכול"ע, קבלת דבר מהם
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ועתה הכריחני לדבר עמך בזה המעט , קטן עצמיי כי אם במקרה
 ,אחיטוב שהיה מלא נאצות' הכתב ששלח הרב לבני פלירמו לר

ולא היה שום דבר חכמה כי אם חרופים וגדופים כמנהג הנערים 
 עד שרבים מרואיו הכחישו חתימת ,הקטנים שאינם בעלי דעת

   .ידו וקראוה מזויף
  

ינים ידועים לענות לו על דבריו יואמנם אני שהכרתי מדבריו ענ
,  היו להפךלהודיע לך והדומים לך שהדברים שחשב או ששמע

 הספירות חשבו לייחד השם תקבלולפיכך אודיעך שבעלי 
 וכמו שהגוים אומרים הוא ,ולברוח מאמונת השלוש ועשרוהו

  כן מקצת בעלי הקבלה מאמינים,שלשה והשלשה אחד
והנה הם , ואומרים כי האלוהות עשר ספירות והעשרה הם אחד

רבוהו תכלית הריבוי והרכיבוהו תכלית המרכבה ואין ריבוי 
ואלה יודעים שלא עלה למעלה מעשרה ולא , אחר העשרה

 ולא הבדילו בין הצבור שהם ,ירדה השכינה למטה מעשרה
והיודעים לחלק , תשעה ובן שליח הצבור שהוא עשירי

 ולכוללן יודעים שהספירות הם תשע נטיעות רמז הספירות
לתשע מראות שראה יחזקאל הנכללות בפסוק אחד והעשירי 

 אם האחד פרי האילן או האחד שורש האילן ,שורש האילן
אבל הסבה הראשונה , והוא הפרי' והעשירי יהיה קודש לה

שבראה אין סוף לפי דרכנו אינה ספירה אבל סופר הספירות 
והגן עד לא כי הוא , האילן משרשו ועד פריווהוא אשר נטע 

ונהר יוצא מעדן להשקות . מקום הנטיעות כולו הנטועים בעדן
 שתי ,)'י' בראשית ב( "את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים

 ודע מה .שומעות הקבלות ושתי עינים רואות פני המלך אזנים
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 עיןואזן שומעת "מלמעלה ממך עין רואה ואזן שומעת וכתיב 

ומשם יפרד והיה " ).יב' משלי כ(" ה עשה גם שניהםיהורואה 
 ארבע ,ארבעה ראשים עדים נאמנים ,"לארבעה ראשים

 בארבעה בתים , והיה, קדש, והיה,פרשיות בתפילין שהם שמע
 מוחו של תינוק .שהם קשרים במקום שמוח של תינוק רופס

סופר עשר הספירות שהם נכללין בארבע לפי צורות האצילות 
כאלו (ד אשר האצילות נאצלות משם כזו "ב ג"דרך זו אב

ומזה תדע כי המורכב אחרון , ) זה אחר זהןנכתבו יוד )ֶלִפי
 ,שהוא האדם הכולל כל הספירות אשר שכלו הוא השכל הפועל

כשתתיר קשריו תמצא עמו הייחוד המיוחד ואפילו האצילות 
הראשונה שהיא המחשבה המייחדת עם סוד החותם וביד כל 

 וצורות תפילין של יד לעד ברורה אשר ביד כהה .אדם יחתום
 ושם ארבע פרשיות בבית ,כנגד הלב שהוא מקור חיים כולם

כי הבתים הם , ד"ח" וזה סוד כולל מלת אחד על דרך זו א.אחד
 חוטין ' קשרים ואל ח' שנחלקים בסוד הציצית אל ה'כולם ה

 ארבע בתים ' בית אחד סימנו א', ד'והתפילין נחלקין כך אל א
 והם תוך הבתים על כן ' ועוד הפרשיות כולם הם ח.'סימנם ד

 .' ד' תוך את"יבאה אות ח

 

וידוע , והנה סוד אחר נגלה מסוד הרכבת הפרשיות עם הבתים
חות הפנימיות והרוחות הנעלמות האנושיות הם תוך וכי הכ

 , ובעצם אמיתת כל כח וכח וכל רוח ורוח.הגופים נחלקים
שריהם ירוצו אל מקורם הראשון שהוא אחד בלתי כשיותרו מק

 וההתרה מגעת עד למעלה .וףסין שום שניות וכולל רבוי עד א
שמזכיר שם את השם מתעלה ויושב בראש הכתר העליון 
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 .והמחשבה שואבת משם ברכה משולשת שהוא מלוי החסרון
 בחכמה ובתבונה םואמלא אותו רוח אלהי"כמו שנאמר 

 כי גם המלאכה מקבלת שפע ).'ג' מות לאש( "ובדעת ובכל מלאכה
זכרת השם הנמצאת אומר שמ, אצילות וברכה מכח הממלכה

 ונמצאת למד כי ,מזכיר הברכה מלמעלה ומורידה למטההשואב 
 בשמות הקודש ותברכת הכהנים בשמות הקבלה הנזכר

 כלומר מספר מלת ברכה ,לשה בסוד ברכה משולשת"משו
 שהם , אותיותיה תחלהשלש פעמים היא נכרת מדרך מספר

 ותדע זה מסוד  פסוק אחר והוא אמרו .ששים כנגד ששים רבוא
תהלים ( "ה באור פניך יהלכוןיהוה "אשרי העם יודעי תרוע"

ה בקול יהועלה אלהים בתרועה " והוא סוד אמרו ).'ז' פט
כ זכרון תרועה נאמר "כי סוד ברכה זכר וע ).'י' תהלים מז( "שופר

ר של "תבין זה מן השלש שלש ב, ת הדיןביום הדין לסלק מיד
ה הנשאר ממלת ברכה "ו ועוד שלש כ"ברכה ותמצאו תר

והמחבר זה , ה ותמצא תרועה"ו עם ע" חבר תר.ה"ותמצא ע
ם "ץ עם שמי"החיבור בידיעה לא במקרה הוא אשר יחבר אר

כלומר הכח התחתון הארציי הנקרא ארץ ושמו  )תרועה' שמים גי+ארץ(
 עם הכח העליון ,"רא אלהים ליבשה ארץויק"יבשה שנאמר 

 יםהויקרא אל" שנאמר ,האלהי הנקרא שמים ושמו רקיע
 וכן רקיע עם יבשה עולים במספרם כמספר ".לרקיע שמים
 "אשרי העם יודעי תרועה" ולפיכך נאמר ,השמים והארץ

 ולא עוד אלא שהשלים .ולא אמר תקעו ולא שמעו אבל ידעו
 בסוד ,"ה באור פניך יהלכוןיהו"ין של הברכה באמרו יהענ

 ,ורמז העם, "ה פניו אליךיהויאר "הברכה באור האמצעית 
הוא המיוחד שבכל העמים והוא העם הידוע והוא בסוד התרועה 
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ועתה לא ראו אור בהיר " ועל שאר עמים נאמר .ולא זולתו
 ועל ישראל בהיותם בגלות מפני )'כ' איוב לז( "הוא בשחקים

העם " שכינתו מביניהם נאמר שהסתיר פניו מהם וסלק
 והשלים וכפל ).'א' ישעיה ט(" ההולכים בחשך ראו אור גדול

 כי אי ).שם(" יושבי בארץ צלמות אור נגה עליהם"ואמר 
   .אפשר לומר זה על האומות

  
 רמז לכלל הברכה 'והנה תדע כי הפסוק הראשון תיבותיו הם ג

 שני  תיבות לו רמז אל תוספות'ב' שהיא משולשת והשני ג
 תיבות לו רמז אל תוספות 'ב' הברכות על השלישי והשלישי ה

 עוד כי כל הברכות הנכללות תחת הברכה הכללית . ברכות'ב
 .האחת המשולשת הן שש ועם הכללית הן שבע ברכות

וכשתשים הכל שבע כנגד שבע ספירות תחבר אותם אחת 
שהיא המשולשת המיוחדת בעצמותה תמצא הכל עשר כנגד 

 ולפיכך הכהנים נושאים את כפיהם ומחלקין .ותעשר ספיר
 ידועים בקבלה ליחידים כדי לקבל כח םאצבעותיהם בחלקי

 לשאוב הברכה ,האצילות מכל הספירות יחד בייחוד אחד
 השורש עם הענפים ,הכללית מן הברכה העליונה המשקה הכל

וידוע כי צורת היד והכף צורה  .והעלים והפירות ואוכליהם
 והאצבעות הם , מיוחדת והיא שורש לאצבעותכללית מורכבת

ענפים ליד נחלקים בצורות מתחלפות בגדול ובעובי ובכח 
ן י ונבדלו זו מזה בעני.ובפועל ובאורך וברוח ובמערכת מקומות

 כי .נים אחריםיובסגולה ונשתתפו בשם מלת אצבע ובקצת עני
האברים באברים יש מהם מתדמין מאד ויש מהם רחוקים 

ש מהם נוטים נטייה גדולה אל הצד האחד מן מהתדמות וי
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 וכמה אמצעיים .הקרוב והרחוק בדמות ויש מהם נטייה קטנה
 וכך דרך המראים והצבעים שבין הקצוות .יש בין הנטייות

 וכן הקולות קול ,מר והמתוקב וכן במטעמים ,לבן ושחורב
 וכן הריחות ריח מושך עם הפכו הידוע בלי ,הרעש וקול הלוחש

 וכן ,ין הקור והחום והלח והיבשין הממוששים כענ וכ,מקום
חות צריך שיקריב ויקריב המקריב הכש לפיכך כ.חותו הכלבכ

כ קדמו המדות לשכל כדי " וע.הזך אל הזך כדי שיתאחדו בזכות
   .לזכות בהם הרוחות הנפשות והנשמות

  
וספת בכל פסוק לפי סדר תוהנה תדע עוד שיש בברכת כהנים 

 'ה אותיות ונוסף עליו השני ה"ון יש בו י כי הראש,אותיותיה
 והנה התוספות .'והשלישי נוסף על הראשון ועל השני נוסף ה

 כי תוספות ,ו"כלומר בשם יה "ה שמו"בי"בשם השם והרמז 
 והנה .ו" וכללם יה' ה' ה' ותוספות האותיות ה' ב' ב'התיבות ב

  פעמים' וג,כ לפי סוד ברכה ברכה ברכה"כ ר"כ ר"תוכם עוד ר
אש וסוד תוספותם רו וך תוףסכ סודם כתר ורמזם בכלל יחד "ר
ראה גם ראה היאך צריך להזהיר מן  .ם"ה אלוהי"ל יהו"א

המדות המתחייבות מן הספירות היש שם מציל מהם ואת השם 
 "והידים ידי עשו" ,)'לט' דברים לב(" ואין מידי מציל"האומר 

ב שופכי חוזרות להתברך ולברך במעשה עם היותם בעלי הרי
ויהי ידיו אמונה עד " "וידי משה כבדים" ,ידי עמלקכדמים 

 והסוד תלוי על אמרו כאשר ירים משה ).'יב' שמות יז(" בא השמש
כ בזכרנו " וא.ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק

 בהזכרת השם ככתבו במקדש עם הידים ידי "קול קול יעקבה"
ם והיא ברית ייע בינתיעשו בעליונים ונשים ברית יחיד מכר
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 ונשתף הדיבור , וכן נעלה בתחתונים עם ברית מילה,הלשון
 והכח המוליד בנים עם התנועה ,המוליד תלמידים עם המעשים

ב אותיות "ינים בהם בכח כיאשר יד ורגל רמז לשני הענ
 מיד נקח קבוץ .המגלות סוד הספירות באמת לא במקרה

בשם השם ונקבץ  )ג"תרי' מגי( ם"ל ירושלי"דגחות יחד ונרים והכ
לא " שכן כתיב . ונדחי ישראל יכנס השם למען שמו,הגלויות

 והנה סוד ).'כב' יחזקאל לו(" ם קדשילמענכם אני עולה כי אם לש
שלם רמז אל חסרון השכינה מעירנו ומתוכינו ומציאותה 

אל שובה לשכון בתוכנו ובארצנו  .ספירות יחד' הכוללת י
ודע כשתכלל שפע עשר ספירות ! וובבתינו ובבית מקדשינ

בחשבון המרובע מן אחד עד עשרה יעלו שכינה כאלה א ב ג ד 
ין י ודע שאלו האותיות הקדושות העשר מורות ענ.ה ו ז ח ט י
טועה   ומי שחושב לדעת הספירות בלתי הוראתם,כל הספירות

 אחר קבל החכם םתר אבל צריך להתבונן באמי,ומותעה ומתעה
ם שקבל מרבו ורבו מרבו עד משה מפי מדעתו ראשי פרקי

תופם והבדלם וסגולתם ושמותם י וצריך לדעת ש.הגבורה
 איך תשתתף החתימה עם הכתיבה והכתיבה ,וצורות חותמיהם

 כי .ל"ל א"עם החתימה כדמות מה שאנו עושים היום במלת א
מכלל החתימות הוא וצריך לכלול הספירות העליונות עם 

שלשים צורות אלו הידועים לכל ות והתחתונות לפי יהאמצע
  .ורמז לחכם די
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תכלות שלם ועיין בם עיון תמים ותמצא סתכל בעצמך הסוה
כ תורה "כלומר תמצא שיש למחשבתך ראשית ע' ת אובצור

ן  ועוד המחשבות נמשכות ויורדות מ.על זה' ין ראש איענ
ספירות האצבעות ' ה' הראש אל הזרועות השתים שסופיהם ה

 ועוד .ים הזרועותטדרך הצואר עד תוך הלב אשר משם מתפש
המחשבה מתפשטת מצד שמאל ויורדת עד הכליות אשר אחד 

 בעלות שלש צורות ' והנה הא.תמהן ימנית ואחד שמאלי
 שלשה עולמות מעלה ומטה ואמצע וסימן תכלליות כולל
 לב ,חשביה "והנה סימן ברכ, אש'וליא ר'רוע כ'ר ז"שלשתם זכ

 . על כן עצת חכמה שהיא עצתה היא תקום,מבין כליות יועצות
ברכה מן הכליות והיא ' מקבלת מכח צורת א' ולפיכך צורת ב

 ואין פני החכמה אל המחשבה כי ,פושטת ידה לקבל מהן למטה
תי ש על כן יש פנים ב.אינה יכולה לקבל ממנה פנים אל פנים
וגם ראוי לצייר ב כזו ב , הברכות השניות ואין פנים בראשונה

 ת"י של בראשית מעידה עליה עם בת"ישיש לה לחכמה אשר ב
של '  ומפני א.ולה מלמטהדעלה וגלמקטנה מה השל ברכה קבל

 המורה ת"יר כלומר ב"ש' נו ביארור המן אשר סודו בשר ועני
' לפיכך היה ב .על החכמה הוא שר העולם כלומר של כל בשר

א " ויובן זה מסוד נבי.של ברוך מרדכי סימן המשקה והשתייה
ינים וסופיהם ורמז להם ישהם אותיות כוללות ראשי שני הענ

צורת בינה כזו ג כי יש לה ראש ' וצורת ג .י שיש טהור"אבנ
 ,ה"ח רמז אל ראש שם חכמ"מ וסוף שם .הנה לב מבין, וזנב

ד רומז "בכ שם ף וסו,ה"ב רומז על ראש שם בינ"לסוף שם ו
 צומח שוכן , ואלה שלשתם בהם שלש רוחות.ת"לראש שם דע

ם כאחד " וסימנך ֻכל, מדבר שוכן במוח, חי שוכן בלב,בכבד
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 )ה"ח ל"יחזקאל מ(  והנה הם שלשת מקורות הגוף.קדושה לך ישלשו
עיר קטנה ואנשים בה " רמז אל "שמה 'ם היוושם העיר מ"

 משל נשוא על גוף בן אדם ועל התחלף שהוא )'יד' קהלת ט( "מעט
 ובשתוף עמהם המקור הרביעי ,חותיו כמו שנרמז במורהוכ

ם " ותחברנה עם כל'שהם שני הביצים שסימנם לפי ראשם ב
כ הם " וע.לם"הנזכר יהיה סוד ארבעת מקורות הגוף בכ

לם בראשי התיבות "אותיות בכהמשמשים בלשון הקודש מקור 
ל "יהודה הנגיד אשכנזי ז' של הרב ר כך קבלנו מספרו .והשמות

אליעזר ' ן הראשון קבלנו מספרו של הרב רי והעני.מרוטנבורגו
כרונם י אשר לא היו בזמנינו ונשארו ז,ל מוורמשא"אשכנזי ז

 ואמנם .לו ראינום שאלנום על יותר עמוק מזהיבספריהם וא
היות צורת גימל מורה על צורת בינה הוא מצד היותה נשרשת 

 השדרה שהוא בעל ראש וזנב ברדת דרך ישרה ממוח בלב וחוט
בין מה ת וממה שנזכר .בדרך ממנו הלבשהראש מוציא ממנו קו 

 מתחלפות ,שלא נזכר ותדע שכמו שנמצא צורת אברי גוף
 וכאשר .צורות האותיות ותוכן הספירות מתחלפות ומשתתפות
 תמצאינה ,תחשוב לומר על ספירה אחת זו אינה זו האחרת

 וכשתתיר כל קשרי הספירות .א מצדיא הי וה,א מצדשאינה הי
תייחדם בעל כרחך וכשתייחדם תכלית הייחוד לא תמצא בם כי 

מייחד מן המיוחד לא תמצא שם שום האם הייחוד וכשתהיה 
רמז אל זה כשתתן כל , ספירה כי אם הסבה הראשונה בלבד

העצים המתחלפים עם שרשיהם וענפיהם ועליהם ופירותיהם 
האש ישובו כולם ראש תחלה וכשיותרו מן האש אל כבשן 

פר ותדע זה מעפר אישובו אל העפר שהוא הדשן הנקרא 
הכל היה מן העפר והכל שב אל " וזה רמז .שריפת הפרה
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 והמספר המושכל לעד הנאמן כי בהתיכך ,)'כ' קהלת ג( "עפר
וזה הדרך אינה  .הרכבותיו ישוב הכל אל ראשיתו שהוא אחד

על כן המתלוצצים עליה לא , יאה אליהנבואה אבל היא מב
כי רבים " ועליהם נאמר ,הכירו שרשה ולא ענפיה ועליה

והשם יודע כי  ).'כז' משלי ז( "חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה
 שכתבתי לך עם מה שתראהו באגרת הרב שאני שולח טזה המע

 לא הייתי כותבו בשום פנים לולא ,לידך כדי שתגיענה לידו
ד להיות המכריחני להודיעכם מה שראוי להמשך ההכרח העתי

 והיא ידיעת השם בשם על דרך סתרי תורה ספר יצירה ,אחריו
ינים אלה שהם עקרי השגת יושאר ספרי קבלה הדומים לו בענ

 וייחדתי לך זה הקונטרס הכפול לרמוז שתכפה אהבתך .האדם
בקבלה אחר אהבתך החכמה ותרוץ ממעלת הדעת הקשורה 

רוץ בכח המחשבה השכלית להוציא הכל מן במוחך ומשם ת
 אולי יתעשת אלהים לנו ונגביר האמת על ,הכח אל הפועל

 החיים על המתים ונחייב בנו מציאת הברכה רהשקר ונגבי
והעדר הקללה ונכריח את הטוב שינצח את הרע ונגרש הרע 
מפני הטוב ונקרא את הצדיק צדיק ואת הרשע רשע ולא נהיה 

 . לפי מחשבות ההבל' ממציאנו יתחנפים מהפכים כוונת

  
ועתה אני מחלה פניך מאד שתעיין בדברי עיון יפה כראוי לאיש 

לת מחשבה לא לזכות ולא לחובה אבל יכמוך ואל תדינם בתח
 וראה והבן מהם מה כוונתי בהם כפי .דינם אחרי ברור שלם

ואחרי שירדת בם לסוף דעתי לפי מחשבותיך תודיע , יכלתך
 ואמנם דע כי מה . ובמשפטםםך בדינשלמה דעת' לרב ר
תי בזאת האגרת בחלוקה ההכרחית בארבעת הדברים חלשהת
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ין יהראשונים שבה היתה כוונתי לרמוז לך דעת המקובלים בענ
 שהנפשות מתגלגלות להשלמת הדין ,נוסוד העבור שהיא אצל

 ושהחסיד ,כמו שנרמז בספר הבהיר במשל הפת המעופש
 . תורה והוא סבת חיים הנצחייםהגומל חסד לקונו הוא הלומד

 )'ג' דברים ח( "ה יחיה האדםיהוכי על כל מוצא פי "והראייה 
שהיא תורה שהיא יצאה מפי השם ועליה יחיה האדם כשממית 

 אל )'יד' במדבר יט( "אדם כי ימות באהל" מרמז ,עצמו עליה
יראת "ין י ושם נאמר על ענ.תקרא באהל אלא כי ימות בה

וסוד הנשמות נרמז , משל תמרים )'ו' ישעיה לג( "ה היא אוצרויהו
ן אמרם אין בן דוד בא עד שיכלו כל ישם לפי זה עם עני

 ויזכו ,הנשמות שבגוף הוי אומר כל הנשמות שבגוף האדם
שות לצאת ואז בן דוד זוכה להולד כי נשמתו תצא חדשה חדה

ן סוד העבור ימזכיר עני )ן"הרמב(וכן הרב הקדוש  .בכלל האחרים
ין צדיק ירוש איוב בטענות אליהו ליישב דעת החכם בענבפי

 ומשפט צדק ניכר לכל בתחילת ,וטוב לו הוא אשר גמור
 ואין מחשבת הקושיא אלא בהיפוך . וכן רשע ורע לו.המחשבה

הסדר כי על כן צריך לחדש מציאות מן ההפוך פעמים שלש 
   .כ בספר תורת האדם בשער הגמול שלו"כמו שרמז הרב ג

  
דע כי התורה עם , ומר לך על כל זה בסוף דברי והוא זהוכלל א

הדבור כולו הוא כחומר למחשבה ומה שהמחשבה חפצה לתת 
 כי ,צורה בחומר הנזכר על דרך משל החומר מקבל צורה ההיא

החומר כמר,ה שמקבלת כל הצורות ומראה אחריה מה 
 ולולא זה לא היו האומות מתחלפות ולא הדיעות .שקבלה

כ המחשבה היא דבר שבה מצטיירות " וא.כדומה לווהאמונות ו
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חכמים המה להרע " החכמות ולולי זה לא היה הכתוב אומר
פנים '  והנה החכמה בעלת ב).'כב' ירמיה ד(" ולהיטיב לא ידעו

 וכן ).'ח' משלי כד( "ומחשב להרע לו בעל מזימות יקרא"שנאמר 
 ה מצרפה למעשה ומחשבה"ל מחשבה טובה הקב"בא בדברי רז

 , והנה שם המחשבה הרהור.ה מצרפה למעשה" אין הקברעה
ל הרהורי עבירה " ואמרו רז.ואמרו אסור להרהר אחר מידותיו

מהמורה והוא ' וכבר ידעת פירוש הרב בפרק ג, קשין מעבירה
כי לא מחשבותי " ולפי זה כולו נאמר ,פירוש מעולה

 וועל מה שהי ).'ח' ישעיה נה(" מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי
 אתם אומרים לא יתכן ,אומרים במחשבתם הרעה נאמר להם

 וידוע שנפש המשכלת היא .הלא דרכיכם לא יתכנו' דרך ה
בעלת המחשבה והיא אחת ומחשבותיה שתים והמחשבה לה 
 .כתר עליון והיא המביאה לידי הפעולות הטובות והרעות

, ובסכלות כולן רעות, ואמנם הנפעלות בחכמה כולן טובות
חם ידע זו ון במפעלים ובמה שיתחייב מעצמן ומכוהמתבונ

 .אותם כפי הבנתו וכפי המשכתו אחרי הדעות הנאמנות אצלו
ואין בחינת ההבנה כי אם בדיעה ואין דעת בלי בינה ואין בינה 

 ואין חכמה בלתי השתכלות ,כי אם בחינה בין החכמה והסכלות
כ " וא.ועיון ורוב משא ומתן במחשבת הנפש המשכלת

לים כשלא יחשבו בחכמתם מחשבת נשמתם ולא יתחכמו המקוב
עד שיבדילו כי כוונתם בין הדיעות עד שיאמינו מה שיאמינו 
בחכמה ובתבונה ובדעת מעט הבדל בין קבלתם ובין קבלת 

זהו אשר רציתי לגלות לך מצורת . מקובלי שאר אומות קבלתם
   .ן שם קבלה ודרכיהיעני
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מנסיוני שאני חופר . אפתח פתחא זעירתא למען באי עד הלום
 .ועדין אפס קצהו לא אראה, ובוחן מלקט גרגר כה וכה

  
המעיין . דברי תורה עשירים במקום אחד ועניים במקום אחד

ין מסוים לא ברור או לפעמים יחשוב שלא יענ, יראה לפעמים
אה הונח במקומו אך אם יסיים הספר פעם ופעמיים ויותר יר

בגדולת המחבר שמפאת גודל הבנתו וחששו סידר הכל על 
דאג וטרח פן יבואו להרוס אל הקודש פנימה ואל יעלה , מקומו

כנאמר של נעליך מעל רגליך כי כולו . איש אל ההר ההוא
 .קודש הוא

  
ין כמה ייחזור כל ענ. כבר הזהיר המחבר בבל יבהל לרוץ פנימה

  .פעמים וינסה להבין בחילופי השמות

  
גלל כי לא יצא כתב זה לאור ורק יחידי סגולה החזיקו בו זה ב

רבו בו ,  שנה והמעתיקים לא תמיד דייקו בהעתקתם700
 .טעויות הסופרים

  
. עמדתי נבוך ובפרט בטבלאות השמות והמעגלים על מי אסמוך

 30–כ(השוותי כמעט כל הכתובים הנמצאים באוניברסיטאות 
 דהיינו זמן ).למנינם( 14– מהקדומים ביותר מהמאה ה)במספר

קצר לאחר הסתלקותו של רבי אברהם אבולעפיה ועד 
 ).למנינם( 19–המאוחרים ביותר מתחילת המאה ה
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רוב הטבלאות והגלגלים בדוקים ומתוקנים לפי הנחיות המחבר 
הלכתי על פי הכתבים שנבחנו , והיכן שידי לא השיגה

 .כמדויקים יותר

 

הודות להשם יתברך שזיכנו ואבוא בזאת לברך על המוגמר ול
 .עד כה ודיינו

  
ואסיים בברכת המחבר להיודע הספר הזה כראוי לעומקו הוא 

להנחיל , אהוב למעלה ונחמד למטה ונוחל שני עולמות שנאמר
לאוהבי יש ואצרותיהם אמלא כי עמוק עמוק מי ימצאנו והשם 

  .אמן. נינויברחמיו יאיר ע
  

  תוספת למהדורה זו השלישית
  

את כתב היד הנפלא " אור השכל"נתי בהקדמה לכבר ציי
ושוב אני מברך אותה . ב"אביבה לנדה מארה' שקבלתי מגב

ה יעמוד לה ולכל "שזכות רבינו רבי אברהם אבולעפיה זצלה
י הרב יחיאל איש ירושלים בן "כתב זה נכתב ע. משפחתה לעד
ולא אשכנזי כפי שציינתי בטעות בהקדמה לאור (שלמה איגרא 

  ).השכל
  

בהשוואה שערכתי מצאתי עשרות שגיאות ושורות חסרות 
ולא חסכתי ". חיי העלם הבא"בהוצאה השניה שהוצאתי ל

  . ותיכף ישבתי לתקן ולהוציא מהדורה זו ברוב הדר ופאר
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כל אותם היהודים היקרים שמשתוקקים לעלות במעלות הסולם 
יסלחו וימחלו לי שערכתי , ושותים בצמא את כל דברי רבינו

אך מי שיודע כי כל ספרי הקודש , הם בעבר ספר משובשלפני
שיצאו מן כתבי היד כגון הגמרא הזהר וכל היתר תוקנו 

וכן . משיבושיהם במשך מאות בשנים פעמים רבות עד הלום
ה על "אבקש סליחה ומחילה מרבי אברהם אבולעפיה זצלה

למרות שרצוני להעלות סולת נקיה בלולה כל טוב , שגיאותי
השיבושים הרבים בכתבי היד שכמובן אף לא ,  חבריח ניחו

. אחד מהם הוא הכתב המקורי של רבינו אלא העתקות סופרים
ומאות השנים השפיעו על הניר והדיו והוסיפו קושי בפיענוח 

אך בחסדי ההשגחה כמו שקבלנו כתב זה אני תפילה . המילים
לשם שימחל לנו על שגיאותינו ויעלה מן אוצרותיו הכתבים 

ים והמתוקנים על מנת שבעזרתם נוכל לדבוק בשם החסר
  .ולהשפיע כל טוב לכל

  
. אציין שני עניינים שראיתי לעורר עליהם בכל הזדמנות

ראשית בעניין הצירופים לאחר שיעיין הקורא בספרי המחבר 
ויקנה הידיעה בעניין הצירופים חובה על כל הרוצה להצליח 

בתמידות ואפילו ולהתקדם בזו הדרך לעסוק בדרך הצירופים 
שנית אצטט קטע מתוך זה הספר על מנת . כמה דקות בכל יום

  ). 'צג' עמ( הגלגולים ןלעורר ולחזק את הלומדים בעניי
  
לים כולם אתה צריך לעיין בהם היטב ודע כי אלה הגלג"

 אם אתה חושק לדעת את ,ולדקדק בהם מאוד בפרטם ובכללם
 " ידע שמיכי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי"אמרו בהשם 
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שתדעם כולם או אחריהם עד  ואם אינך מדקדק .)'יד' תהלים צא(
 רובם או קצתם עד שתבין מה היתה הכוונה בהם הזהר

מהזכיר את השם היקר הזה שהוא שם העצם המגלה כל חכמה 
ועיגולי הנבראים  לי הגלגליםוודעת וסוד התקופות וגלג

 כי ,םהפיוהשדים וכל כש כח וכוחותיהם ומבטל תיהםוחרוו
 אתה מבטל ןכל וע. ך"ח כשפ"כך "ח נפש"לשונך כשוף גם כ

 כי למה נקרא ,הכשפים ממנה ומן העולם בכח הזכרת השם
י "שמכחישין פמליא של מעלה שהם אלפמפני שמם כשפים 

השם ש מתנועע בשתי דרכים והבן דרכו זה ום וסודם של"אלפי
  .השני גם כן תבין שניהם

  
תיקנתי כל העיגולים , ם במהדורה זוולסיום ערכתי שינויים רבי

הורדתי את כל . והגדלתי אותם והנחתי אותם בסוף הספר
והערות הנצרכות שמתי בגוף הספר , ההערות מתחתית הדף

, ם" חלק מהגימטריאות סומנו בגרשיי).עגולות קטנות(בסוגרים 
בסומכי על , וחלק לא סימנתי כלל למען יקל על הקריאה

כי ישנם עוד מילים רבות מאד . המעיין שיוסיפם מדעתו
 . מגומטרות

 

  
 מהעורך

 אמנון גרוס

 

  
  
   



  

  חיי העולם הבא
  

הצעיר אברהם הרואה באלפי יהודא באתי באלה 
הדברים הנאמרים באמת להזהיר כל באי שער 

 ברוחו לבא בכל עת אל הקודש )ירוץ(הספר הזה שאל יבהל 
 ,עד שיטהר מחשבתו מהבלי הזמן וינקה עצמו מהגאווה והכעס

ולבקר ' כי היא הקליפה המונעת מלכנוס לחזות בנועם ה
 וצריך לו להשפיל את עצמו מלפני כל אדם שומע .בהיכלו

חרפתו וסובל ויהיה כוונתו לשם שמים ויהיה רחמיו אפילו על 
. שונאיו שלו כשאינו שונא המקום ויהיה נדיב לבב ונכאה רוח

ויבזה תאוות השררה וכבוד ותאוות מאכלים רעים ותאוות 
וד  ויהיה אוהב האמת ושונא השקר ויהיה צנוע ויבקש כב,נשים

 ולא , ועיקר כוונתו יהיה לשם החכמה האמיתית,אנשי החכמה
יהיה תמיד תפילתו . ו"יהיה עסקו בחכמה הזאת להתגאות ח

 .לאל יושר צעדיו לבל ימוט ימין ושמאל מן האמת

  
ו לא באות ולא בנקודה "שנית באתי כמזהיר שאל יטעה ח

צדיקים ילכו בם ופושעים וה יהוכי ישרים דרכי ": שנאמר
 ומי שיודע זה הספר כראוי לעומקו הוא ).'י' הושע יד( "לו בםייכש

ב "ז ועוה"אהוב למעלה ונחמד למטה ונוחל שני עולמות עוה
). 'כא' משלי ח( "להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא": שנאמר

כי עמוק עמוק הוא מי ימצאם והשם ברחמיו יאיר עינינו 
 .בתורתו אמן

  

  יהה   היה   והה

  אמר
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יהי רצו� מלפני להיכלל עולמי�  רבו�
בזה הספר עליוני� ותחתוני� ושישתכח 
כל אחד ואחד בלימודו בי� בכתוב ובי� 
בדיבור בכח ואמי� שמ הגדול והנורא 

ת בזהיר משמ "והמיוחד ובכל כח הויו
ה ובכל שמות וכינויי� "הגדול יהו

דיליה דכולהו יזהירו עיניה הכי יהי 
 כולהו� עליוני� ותחתוני� באזכרי�

בההוא ספר זהירי� משמ ומההויותו 
דיליה כזוהר דנהיר ברקיע ות� נא 
רשות לכל מא� דאדכר בספר הזה בכח 
ואמי� שמ לאזדמנא מיד ביה בהר� עי� 
לגלאה ביה כל חד וחד מילי� יקירי� 
ורזי� גניזי� קמי שכינתא באיהי 
יחידא בגלותא לאנהרא משמ מזה הספר 

שרא ולאתחבר עמ בדא החיבור ולאתק
שכינת ב בכמה קישוטי� לקיי� בה 
וראיתיה לזכורי ברית עול� אמ� סלה 

 .נצח ועד

 

 והי ויה הוי  יהו היו יוה

 ידש ישד דיש  שדי דשי שיד

 אחור פנים שמאל  ימין מטה מעלה

  
  אד     וז        כל       סע      צת     בה    חט    מפר     גשניק

  

  ושי          דה          י
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    בעזרת שוכן רומה אתחיל לכתוב

 הקדמהה

  
 רש   כמו  תחיה  ברוח נכאה אך  נבואה  להשיג ה  לח יד ברואש

  במדרש  עסיסיו ובשיר שתה יין תזיין תם  מלב  תעיין רומיםמ

  תגורש זה  בגט  וצורת לבנה בהוד זיו שכינה בזקנה שש יהה

 וחרש      כחכם  בחידות ודבר עתידות   והגד  שול על יסודותמ

 ונשרש     ונטע  הא חותמו ביוד בעצמו יה   בך  בצלמו רי לבפ

 ונקרש    ונקפא  בזרע מזוהם רע שמו  היצר  עוז מצורע גוףו

  וירש       ורצח   בתהמית ויעץ  מרומית   הויה   להמית צונור

  ודרש      וחקר   המיתו מבקש  על עצתו אשר   צור דתו אלש

   וחרש     ושקט  ורצח והרג  ונצח בפיך שח   חצוחצח לשון צי

  בכל עיר ומגרש  כאריה מדלג  ה תהיה"בשם י  מון עם תחיהה

  יפורש  בחכמה   וגבורה וכח  בתורה   תגלה   הוד הבחירהו

   המפורש  בשם  משולש ב"ע ברכב  וחלש    כאפר   רוג גוף מפולשה

 

ת פירוש השם המפורש ושמו חיי העולם הבא וסוד מספר אותיו
ב "ב אותיות ושם בן מ"ירו של ים והוא פירוש שם בן מ

ב אותיות הוא "ב אותיות ושם בן י"אותיות הוא פירוש שם בן י
 אשר הוא השורש והעיקר ואשר כולם ,אותיות' פירוש שם ד

 וזהו השם .הם פירושים עליו להודיע סוד יחודו יתברך שמו
ת הם אותיות הוא לבדו שם המיוחד ושאר שמו' שהוא בן ד

 וכל שם ושם מאלו .כולם פארותיו אשר כולם מתבארים עליו
ב אותיות שהוא "השמות הוא קדוש ומקודש ונאמר על שם בן מ

קדוש ומקודש ואין מוסרין אותו אלא למי שהוא צנוע ועומד 
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בחצי ימיו ואינו כועס ואינו משתכר ואינו מעמיד על מידותיו 
 בו ומשמרו בטהרה ודבורו בנחת עם הבריות וכל היודע וזהיר

הוא אהוב למעלה ונחמד למטה ואימתו מוטלת על הבריות 
קידושין (ב "ז ועוה"ותלמודו מתקיים בידו ונוחל שני עולמות עוה

וכן משפט שאר השמות הקדושים כולם כי אין הכוונה  .).עא
עולמות הם המעלות הנקראים אצלנו ' בכולם אלא להשיג בם ג

היום היום היום שנאמר , לשהנודעת מסוד ש" שלש סעודות"
היום לא ', כי שבת היום לה, ויאמר משה אכלוהו היום"

כסא וסוד וסוד המן הוא סוד . )'כה' שמות טז( "תמצאוהו בשדה
עליו והוא שכבת הטל ובו יורד והמן עליו המים והטל יורד 

כי החיים יודעים שימותו " ,ה להחיות המתים"עתיד הקב
 וכל השמות הנזכרים ).'ה' קהלת ט(" והמתים אינם יודעים מאומה

י כל אחד כפי מה שהוא בקבלתנו "יפורשו בספר הזה בעזה
 ואמנם נפרש תחילה השם הארוך לפי רוב . התורייתהאמיתית

 והוא שם בן ,אותיותיו והסוד הכללי בו והפרטי הנולד ממנו
הנה אנכי בא אליך בעב הענן "ב אותיות שנאמר עליו "ע

שמות ( "ברי עמך וגם בך יאמינו לעולםבעבור ישמע העם בד

" זה שמי לעלם וזה זכרי לדור דור" וכן נאמר על השם .)'יט
שמות (" משה ידבר והאלהים יעננו בקול" והרמז על זה .)'שמות ג(

 ,ו" וסודו שם הדברי והם דברי השם כי ידבר הוא שמו יר,)'יט
עני ומן קדם יי מת" והתרגום מעיד ואומר .ה מלא"והאלהים יהו

אומר  הוא הנה ו, משהו שלקולב "בקול"והנה ". ליה בקול
 כי התשובה והמענה על שאלת ,קול השם כקול האדם המדבר

בתחילה  )'יב' יט' מלכים א( "דממה דקה"הנביא השואל שווה בקול 
  .תבאר בסוד הנבואותהומתגברת והולכת תמיד כמו ש

  )סליק ההקדמה( 
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  . )' א'משלי כב( "ובנבחר שם מעשר רב מכסף ומזהב חן ט"
  
 .)' י'משלי יח( "ה בו ירוץ צדיק ונשגב"ז שם יהו"מגדל ע"

 

  
ה "ת ב"האמונה הישראלית היא שהשי

ברא הכל והוציא מאין ליש כשגזרה ידיעת 
ם תמיד אשר לא ישתנה וש ויתעלה ברצונו הקד"חכמתו ית

ל צבשום פנים מאופני השינוי ולא יתרבה בשום ריבוי א
אמנם . ו הרבה על כל פנים והוא לבדו בלתי ריבוי כללבריותי
חזק מאוד לציירו בשום ציור אצלנו כי אין בכל ברואיו  יחודו

ו " וק,בעליונים ובתחתונים מי שיוכל להשיג אמיתות יחודו
 אבל תכלית השגת .ש"שלא יוכל האדם לדעת מהות עצמו ית

ש כל "הנביאים והחכמים והפילוסופים להרחיק ממנו ית
המידות הגופניות המדומות הנחשבות בתחילת הדעת בכח 
 .הדמיון המתעה השכל האנושי והמבריחו מכל השגה אמיתית

והנה כל הנביאים והחכמים וגם הפילוסופים ביארו מהות ציור 
 הוא גופני )ממנו( ואמרו שהציור הדמיוני ו ותכלית השגתיהדמיונ
מושכלים כי  ומפני זה לא נוכל לצייר דבר מן הדברים ה.מאד

כ אפילו הנביא " וע.אם בשותפות עם השגה ציורית גשמית
ש "ה וב"ת ב"בעת שהשיג הדיבור הנבואי הנשפע מהשם י

י צירוף האותיות הנחשבות "באמצעות השכל הפועל באדם עפ
 אי אפשר שלא יצייר מה שהשיג בצורת גוף מדבר ,בלבבות

הנביא  אבל . הנביא מפני מציאות הכח המדמה שבומןר ובדב
בעת הנבואה אין לו בהשגתו יודע באמת שזה הגוף המתדמה לו 

אז  אבל הוא דבר שכלי כולו והתגשם ,מציאות גופנית כלל

  אמיתות
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אצלו בעת השגתו מפני היות גוף הנביא משכיל האמת בשכלו 
 .הרוחני היוצא לפועל בעת ההיא

  
ת " יודעים באמת שהשישםשאנחנו עדת ישראל קהל ה וידוע

תגשם לעולם אבל יגוף וגם לא ב גוף ולא כח ש אינו"ה וב"ב
 .שפעו בורא אמצעי אחד גופני והוא מלאך בעת נבואת הנביא

העליונים שהם השכליים הנפרדים מכל חומר ' גם מלאכי ה
המיוחסים לרוחניות וגם נפשות חסידי האומות ונפשות צדיקי 

 אבל הם כולם שכליים ,ישראל אינם גופים ולא כוחות בגופים
 ונפש כל איש ואיש ממנו הזוכה לחיי העולם הבא ,ם לבדנפרדי

 כי היא דבר אחד ,היא משגת עצמה ומשגת כל הנפשות כולן
א ו אשר ה,ה ומכרת השכל הפועל בהת מצד העצם הויומע

 ויודעת השכלים ,הסיבה הראשונה הקרובה לקיומה ולמציאותה
' ש וית"הנפרדים כולם במציאותם ומשכלת מציאות הבורא ית

 אבל אינה משגת ומכרת ומציירת דבר .ר ברא הכל לכבודואש
 בעצמה מהסיבה הראשונה רגופני כלל וגם אינה יכולה להכי

 וגם משאר שכליים ,העליונה כי אם מציאות לבד אבל מהות לא
 אבל .שלמעלה ממנה אינה משגת מהם כי אם מציאות לבד

משגת גם כן הבדל מעלות מציאות השכליים זה מזה ומשגת 
דל מעלות מציאות כל נפש זו מזו ויודעת שכל נפש שהשיגה הב

כ "יותר מחברתה נהנית מזיו השכינה יותר מחברתה ושמחה ג
שמחת הנאה שאין חברתה יכולה להשיג שמחת הנהתה ולא 

ה עושה לכל צדיק וצדיק " ולפיכך נאמר בקבלה שהקב.תענוגה
המעשה  ו.חופה הראויה לו ונותן לו הגמול הראוי לו לפי מעשיו

בסוד כמו שנאמר הגדול שבכל המעשים הוא לעשות נפשות 
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כי כן השם עשה  ,)'ה' בראשית יב( "ואת הנפש אשר עשו בחרן"
וזה  ).'א' בראשית ה( "בדמות אלהים עשה אותו"את האדם ישר 

   .המעשה רז הוא אצלנו ותכלית המעשים הטובים כולם
  
א חייב כ חייב כל משכיל לעשות נפשות יותר ממה שהו"וע

 שגם חיוב עשיית הגופים אין תכליתו כי אם ,לעשות גופים
 שכן אמר הנביא ,ובכך ידמה האדם לעושהו. לעשות נשמות

כי רוח מלפני יעטוף ונשמות ", ה על עניין מעשה השם"ע
כ חייב כל משכיל אשר השיג דבר " וע.)' טז'ישעיה נז(" אני עשיתי

ת כפי מה שהשיג ו אמיתיותמהשגות השכליות למסור מהם קבל
כין עצמו בהכנה הראויה הראה לו שהוא מוכפי כוחו למי ש

 . הם ראויים לקבלם ולא יהיה מקנא במקבלים א,זהבלהבין 
סנהדרין ( "קנא חוץ מבנו ותלמידותבכל אדם מ"ל "שכן אמרו רז

 ותוגם ראוי למשכיל לשמור עצמו במסירת הקבל :).קה
 ,לבל השומע בהםת שימסרם מעט מעט כדי שלא יתבוהאלוהי

כי סתרי עריות וסתרי בראשית וסתרי מרכבה שהם חכמת 
ואמנם סתרי בראשית שהם . ם עליונים מאדענייניהאלוהות הם 

מעשים  הם ותת אלהיוחכמת הטבע וסתרי מרכבה שהם חכמ
ים ואין כל דעת ודעת מן הדעת האנושית שיכולה יאלוה

ר מחשבי כ ראוי להסתירם מן ההמון הנמשך אח" וע,להשיגם
 כי אי אפשר להשיגם אלא אחר לימוד רב והשתדלות ,הזמן

חזקה בחכמה ועיון גדול בספרים והתבודדות רבה עם אנשי 
וכשימצא איש . האמת והיפרדות מאנשי התאוות השקריות

דורש החכמה ראוי גם כן למוסרה לו ולא יעזבנה האדם למות 
 או בעל עמו במותו אבל ישפיענה על זולתו כפי יכולתו בכתב
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 והפילוסופים לא ,ואמנם סתרי עריות הם ענייניים תוריים. פה
 אבל התורה ,השיגום כלל באשר הם וגם לא קראום בשם זה

י שגם הם "נו דבר זה ואעפתהאמיתית המשלמת כל חסר הודיע
 הנה נודע לנו סודם בפרט ,דברים כוללים ראשית ומרכבה

 ,חומר והצורהבתורה מסוד אדם וחוה שהם בכל אדם כדמיון ה
 וכן אדם הראשון .שהם ראשית והתחלה לכל מעשה בראשית

 ,כדמיון הצורה וחוה אשתו הברואה מצלעו כדמיון החומר
עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא ", שהוא אמר עליה

ולא אמר כי ממני  ).'כג' בראשית ב( "אשה כי מאיש לקחה זאת
 . נקרא איש הורה עליו שאדם, אבל באומרו מאיש,קחה זאתול
כ נאמר על קין הנולד משני הנמצאים הראשונים שבמין "וע

 וכן כתוב גם בני .)'א' בראשית ד( "היהוקניתי איש את "האנושי 
 גם כל אחד ,ועוד נקראו בני אדם בני אנוש. אדם גם בני איש

מה "אמר נממנו נקרא אדם ונקרא איש ונקרא אנוש כמו ש
מה ",  ונאמר.)'ילים קמדתה(" אדם ותדעהו בן אנוש ותחשבהו

 הנה התבאר .)'תהילים ה(" אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו
 שכל אחד מהם ,מהכתובים סוד שם אדם ושם איש ושם אנוש

 ודע כי איש בלשון יון הוא אחד ותרגום .הוא שם למין ולאיש
 .ש הכל אחדו אנכןש גם " ואחד בלשון יון אנ,שואיש הוא אנ

ויקרא את שמם ": וחוה בשם אחד שנאמרונקראו בתורה אדם 
 .)'ב' בראשית ה( "אדם ביום הבראם

  
וסתרי עריות הם ביאת נחש על חוה שהוא הנואף והוא המטיל 

 גויים ,ל הר סיני פסקה זוהמתןעוישראל שעמדו . בה זוהמא
 וזהו העניין הגדול .שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן
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מבואר למשכילים כי התורה הנכבד אינו צריך פירוש כי הוא 
וחיי " התורה תברכעל היא סיבת חיי העולם הבא כאומרנו 

ה אלהים יהו עויט" וגם מזה יתבאר סוד ."עולם נטע בתוכנו
וגם סוד עץ החיים ועץ הדעת  ,)'ח' בראשית ב(" גן בעדן מקדם

הנטועים בגן והתורה האמיתית היא סיבת הפסקת זוהמת הנחש 
כיון שנבראת אשה נברא "נאמר במדרש ש ואוה. נו ממשבינימ

ן הוא " הוא השטל"אמונאמר עוד שס ).'ו' ר יז"ב( "הן עמ"שט
שיעור גלם כ את האשה ושיעורו תיסהרוכב על הנחש והוא המ

שהוא גמל נושא משא כבד והוא דבר מפתה הכח השכלי 
 עד שיהיה ,האנושי טרם צאתו לפועל ומונעו מהשגת האמת

ויהבל וישוב לתוהו ובוהו שהוא האדם נמשך אחרי ההבל 
 "שמו יֻכסהילך ובחשך כי בהבל בא ובחשך "החושך וההבל 

 .)'ד' קהלתו(

  
אמנם המשכיל האמת אשר הוא האדם באמת לא יתפתה אחרי 

 , מהנחש הנושך והורג בסם המות שבפיהותדעת האשה המפות
ה המשפיע עליו "ב' אבל ימשיך תמיד אחרי מצות השם ית

 ויכיר עץ , ולא יאכל מה שימיתהו, שמחיהוהשכל ויאכל מה
 .ם מקדם"אלהי' החיים הנטוע בתוך הגן הנטוע בעדן על פי ה
 חיי מעלה ומטה ואוהנה עץ החיים הוא חיי העצם הקדמון וה

 שלו אותיות הקודש' אבל גימ. וסודו כח דן העולם והמשל ידוע
ן נאמר על התורה וכ ).233= כח דן העולם =232+' דהיינו א1232=אותיות הקדש(
 )'יח' משלי ג( "עץ חיים הוא למחזיקים בה ותומכיה מֻאשר"

 וסוד . שבח לאל שאין אומה מחזקת בתורה כמונו,ישראל' בגימ
 אבל ,ה"ו נרא"ה ואינ"רוא' ל והוא בגימ"ל הפוע"ל שכ"ישרא
ת כלומר שהם תומכי התורה והמצוה וכן "המצו' ר בגימ"מאש
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 י 

, )'יב' שמות כד( "כתבתי להורותםהתורה והמצוה אשר ו": כתיב

  . )'כג' משלי ו( "כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחת מוסר"
  
וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת הלהט החרב "

ועתה  ").'כד' בראשית ג( "המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים
 .)שם(" פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם

הנהרות היוצאים מהנהר המיוחד היוצא ת ארבעומן הגן תכיר 
מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד והיה לארבעה "

יש  סוד הגן הוא דבר שכי והנה אתה רואה .)'י' בראשית ב( "ראשים
 "צמח צדיק"דעהו מן ת וסוד צמח , כל מיני צמחםבו צמחי

 והצמח מורה על חידוש עניין .ומן מצמיח ישועה )'ה' ירמיה כג(
הן  שתולדותיהן ,מתגלגל בחידושיו כאילנות המצמיחותחדש 

פירות חדשים וחידושן בכל שנה ושנה כן שכלי בני אדם הם 
כצמח המתחדש בעולם והגוף כגן שהוא בעל הצמחים והנפש 

, ן"ן עד" והסוד ג.עדן שהיא בעלת התענוגים והגוף נטוע בה
ר שנאמ שהנבואה שורה על פי עד נגן ,ן"ד נג"ען גם "ד גנ"ע
ן "ן בעד"ואמנם ג. באלישע )'טו' ג' מלכים ב( " כנגן המנגןיהוה"

 .ם סודו יורה לך אמיתות  השם המפורש הזה"מקד

  
זה השם המפורש הוא ראשית לכל השמות והתחלה לכל 

זכר ונקבה "הנבראים בשם העליונים והתחתונים וסוד 

 זה השם .ה"יהוארבעה אותיות   שם בן. אדם וחוה"בראם

 לנו מציאות העצם הנקרא סיבה רהורא הוא מוהנכבד והנ
ב המציאות בבחינת עצמו יראשונה לכל נמצא אשר הוא מחוי

ומאמיתת חיוב מציאותו נמצא כל נברא בחכמתו וברצונו 



 חיי     העולם     הבא

 יא 

ב "כ שם בן י"רצונו יתעלה וממנו נגזר גוכשגזרה חכמת 
ל "ר ")ישביהוה למבול "ב וזהו "יש' ו זהו בגי"ב פעמים כ"ב הם י"שם של י(אותיות 

 םוזהו צירופ. ב תיבות"י

  

 יוהה יההו יהוה

 ההיו הויה הוהי

 ויהה וההי והיה

  ההוי  היוה  היהו
  

השמות התחייבו לפי צירופם מן השם המיוחד ושרש ו אל
ב אחר זה וזהו וידיעת הוראתם מתבאר מן השמות אשר נכת

  ,ב אותיות וזהו צירופו"שם של מ

 

 דלתג כחב נא א

 

 רורהצ תירת מינךי

 מךע נתר בלק

 

 וראנ הרנוט גבנוש

 ורשיד בורג אנ

 

 מרםש בבתכ חודךי

 חמיר הרםט רכםב

 

 מלםג מידת דקתךצ

 רובב דושק סיןח

 

 דתךע הלנ ובךט

 עמךל אהג חידי

 

 דשתךק וכריז נהפ

 שמעו בלק ועתנוש

 

 עלומותת ודעי עקתנוצ
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 קדוש ומקודש והוא נודע מצירופו ויוצא מן פסוק זה השם

 וידוע ,הובושל ' ראשית עד בבשל ' אשון שבתורה והוא מן בר
ה וזהו מופת תוריי מושכל "שכל התורה כולה שמותיו של הקב

 .למקובלים

 

 ומן פסוק ,יוצא מן הפסוק ויסע ישרב תיבות ו"וזה שם בן ע
י אור וסודו אור " וסימנך יה, ומן פסוק ויט ישר,ויבא הפוך

  ,אשון וזה צרופו הרהעולם ֻכלו' בגימ
  

 כהת אכא ללה מהש   עלמ סיט ילי והו

 הקמ הרי מבה יזל  ההע לאו אלד הזי

 חהו מלה ייי נלכ  פהל לוו כלי לאו

         

 ושר לכב אומ ריי  שאה ירת האא נתה

 ייז רהע חעמ אני  מנד כוק להח יחו

 מיה עשל ערי סאל  ילה וול מיכ ההה

         

 פוי מבה נית ננא  עממ החש דני והו

 מחי ענו יהה ומב  מצר הרח ייל נממ

 מומ היי יבמ ראה  חבו איע מנק דמב
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 והוא ,לך זה השם המפורש כתוב מפורש ומצורף כראוי הנה
מן זוויותיו שם המתחיל '  וממנו יוצא בד.הצירוף הראשון

פלאות נן ומגלגוליו יוצאים "ה ואחריו המי"ו ואחריו מהו"מדת
לגלו כשורה על כל הפנים רוח הקודש והיודע לג. תמים דעים

לובשתו או שפע חכמה נשפע עליו להורות לשכלו אמיתות 
אבל צריך שיהיה המגלגל חכם ומבין מדעתו מפני . המציאות

שאם מוסרים לו ראשי פרקים מן השמים שיבין הוא הכוונה 
בין מה שישכילהו ישנגזר וירגיש במעט רמז כי טבע האדם 

ובצירוף אותיות בנוטריקון במשלים ובשיתוף שמות 
ד "הוא נ, וזהו הצירוף היוצא מארבע זויות .לההאובגימטריאות 

 .שמות

  

 של כהת ו של והו'  של דמב ת' של מומ דם"יוצא ממדתו  . א

 של מום הא של והו' של כהת ו'  של דמב ה' יוצא ממהוה . ב

 מ של הקם יוד של מחי נון של נמ' של הזי מ' יוצא ההמין . ד

 משל הק' של הזי ק' של מחי ז'  חמ יוצא מם של נממחזק . ה

 מ של מחי יוד של הזי מם של נמ' ממ של הק' יוצא ההמים . ו

 של והו' של כהת מם של מום ו'  של דמב כית יוצא בבכמו . ג

  של מנקםא יוד של ילי יוד של היי מכ של א' יוצא אאיים . ז

  של חהוו"של והו ו ו" יוצא יוד של פוי למד של לאו וילוו. ח

  של והוא של פוי הו של חהו וא של לאו הלף יוצא אאהוה. ט

  של והוו של פוי וא של חהו פית של לאו חו יוצא ווחפו . י
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 ייי של וד של החש יוד של נית יית של לוו חו יוצא ווחיי  .כו

  של יבמ' של סיט י' של איע ט' של ללה ע' יוצא ללעטי . כא

 של לאו' של הרח ו' של מבה ח' וד של יהה מ יוצא יימחו  .כד

  של לוו יוד של יייו של נית וון של החש נין יוצא ששנוי . כז

 של לכב' של האא ל של עשל ב' של מיכ ה'  יוצא ממהלב .לא

 של וול'  של ירת ו'לכב ר של' של עשל כ'  יוצא ששכרו. לב

 מיכ של 'של אומ ריש של ערי י' של האא ו'  יוצא אאורי. לה

 של מיכ'  כב של לכ'של עשל ל' של האא ע'  יוצא אכאעל. לג

 של וול מם של אום יוד של ירת'  יוצא יוד של ערי ויומי. לד

  של ערי למד של וול'של ירת ע' של אומ ת'  יוצא אאתעל. לו

  של ענוו של אלד יוד של ייל יוד של הרי ולף יוצא אאייו .יג

  ילי נון של מנק יוד של היישל אכא למד של'  יוצא ככלני. יא

  של אלד נון של ענו ריש של הרי יוד של ייל' יוצא ללנרי. יד

 של מבה'  של דני ה'של כלי ד'  של מלה כ' יוצא ההכדה. טז

 של מלה בית של מבה נון של דני ' של כלי ל' יוצא לללבן. טז

 של אכא' של מנק יוד של ילי א'  יוצא הא של היי קהקיא. יב

 של הרי'  של אלד עין של ענו ה' של ייל ד' יוצא להלדע. טו

  של דני מם של מבה יוד של כלי' של מלה י' יוצא ממימי. יח

  של ושר'של ההה ר'  של נתה ה'של מיה נ'  יוצא ההנהר. כח

 של נתה ה של ההה'  של ושר ת' של מיה ש' יוצא יישתה. כט
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  של ללה'של איע ה' של סיט א' של יבמ ס'  יוצא ממסאה. יט

 של ההה' של ושר ה' של נתה ו' של מיה ה'  יוצא ממהוה . ל

  של סיט'של ללה י'  של יבמ לית של איע בוד יוצא ייבלי . כ

 של הרח' של לאו ה' ל של יהה' של מבה ה'  יוצא הההלה. כב

 של הרח' של לאו ר' של מבה א' של יהה ב'  יוצא ההבאר. כג

 של ייי'  של לוו ימדנית לשל '  של החש תא יוצא ההתלי. כה

  של חעמ' של מנד ע'  של אני דלףשל כוק א'  יוצא וואדע. מט

 של שאה י של ריי ש של מהש ע של עלמ'  יוצא ששישע. לז

 של סאל'  של ילה ליושל חבו י'  של ראה חא יוצא ההחיל. מ

 של נלכ' של עממ כ' של פהל ע' של ננא פ'  יוצא אאפעכ. מו

 של ומב' של יזל ב' של ההע ל'  של מצר ה' יוצא ממהלב. מג

 של ריי' של מהש י' של עלם ה' של שאה ל'  יוצא אאלהי. לח

 של עממ' של ילה מ' של סאל ל'  של ננא און יוצא ננאלם. מז

 של ההע' של יזל ה'  של נלכ זמדשל פהל ל'  יוצא ההלזה. מא

 של ראה' של חבו א' של מצר ב'  יוצא מ של ומב צמצבא. מד

 של חבו מ של מהש' של ראה ו' של עלם ר'  יוצא ממרום. טל

  של ומבושל ננא ו'  של עממ נםשל מצר מ'  יוצא ררמנו. מה

  של נלכנון של יזל ודשל ההע י' של פהל ע'  יוצא ללעין. מח

  של ריי'של ילה ר'  של סאל ה'של שאה ס'  יוצא ההסהר. מב

 של להח' וק לשל כ' של רהע כ' של חעמ ע'  יוצא ממעכל. נ
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  של מנדוןשל כוק נ'  של אני קוןשל חעמ נ'  יוצא חחנקן. נב

  של להחא של ייז הודשל יחו י' של רהמ ח'  יוצא ההחיה. נג

 של אני' של רהמ י' של מנד ר' של להח מ'  יוצא חחמרי. נא

  של יחווד של יחו יו של ייז ווד של ייז יין יוצא זזיוי. נד

  
מצורפים פה בפירוש הסודות אשר  כי אלה השמות כולם דע

 מהם יושג למתנבאים חיי עולם הבא ועל ,ב אותיות אלה"של ע
 .כן נקרא ספר הזה חיי עולם הבא

  
והנה נודע בקבלה נבואית אלוהית תוריית שבעת שהחכם 

 וזה לך האות בעיונך .המשכיל מצרפם תשפע עליו רוח הקודש
ם מה ות אבאותיות הקדושות האלה באמת ובאמונה ובצרפך

 ראש עם תוך והתוך עם ,שבראש עם הסוף והסוף עם הראש
 לפי זה וכולתעיין  וכן . והסוף עם התוך והתוך עם הסוף,ראש

עם ' פי( פנים ואחור בניגונים רבים יותיוהדרך יגלגל כל אות

 אויתחיל בנחת וימהר עוד וירגיל עצמו עד שיהיה בקי. )הנקודות
 אכ שיהיה בקי" וצריך לו ג.מאוד בחילופי הצירופים זה בזה

 כדי שיכיר מה שיבוא לו בגלגלי המאוד בסתרי תורה ובחכמ
. הצירוף ויתעורר לבו בחושבו הציור השכלי האלוהי הנבואי

מה שיעלה לו מן הצירוף בהתבודדותו תתחדש עליו מ התחילבו
כ אם " אח,פחד ורעדה ויעמדו שערות ראשו ויזדעזעו אבריו

ה רוח יהוונחה עליו רוח "אלהים חיים יזכה תעבור עליו רוח 
' ישעיה י( "היהורוח דעת ויראת רוח עצה וגבורה חכמה ובינה 

עד רגליו בשמן ו כל גופו מראשו ווידמה לו כאילו משח ).'ב
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ם ויכונה "ושלוחו ויקרא מלאך האלהי'  היחהמשחה ויהיה מש
 .ן שר הפנים"י אשר כינוהו מטטרו"שמו כשם רבו והוא שד

  
המערכה הזאת של זה השם המפורש והזכרת אותיותיו תבוא נשלמה 

 .אחריה מערכה זאת

  
המערכה מתגלגלת בעיגול ומתולדות פירותיה נשרשים  זאת

 ועל כן תדע .שורשים של אילני גן עדן ונצמח בתוכם עץ החיים
וף 'ר והוא ס"כי המערכה המובנת אכתבנה עגולה בהזכרתם סת

זו תדע עיקר השפע הרוחני הנכבד ה'  וממערכת ה,אש'וך ר'ת
 .והשכלי הנבואי האלוהי הנשפע עלינו

  
הם המערכות השם המפורש ודרכיו ומהלכיו ומהלך  אלה

אותיותיו לפי סוד צירופיו ולפי עניין הזכרת כל אות ואות מכל 
העניינים   ואלה הם דרכי הבנת,אותיות הבית' בית ובית מט

לכל פועל הנולדים ממנו ל העגולים עם השמות שבהם "ר
 הדברים הנבראים בו וזה דרך יהנפעל מכוחו בשינוי חלקי טבע

 .הזכרתו בניקוד אותיותיו ובניגונם כל דבר ודבר על בוריו

  
 ,כל בר ישראל הירא את השם חייב להזכירו לכבודושבני  דע

וכל היודע זה השם המפורש ומשמרו בקדושה ובטהרה לכבוד 
ד למטה ותלמודו זה אהוב למעלה ונחמלבדו  ה"ת ב"השי

, העולם הזה והעולם הבאונוחל שני עולמות מתקיים בידו 
 ךה נקרא עלייהווראו כל עמי הארץ כי שם "ועליו נאמר 
 אבל צריך להיזהר מאוד בעת ההזכרה .)' י'דברים כח(" ויראו ממך
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שנה אות או נקודה ממקומה כי ישתנה האבר הנברא תשלא 
 .כפי מה שתשמעבאות ההיא ממקום בריאתה מגווייתך 

  
ש מצורפות "ות אמותיא' עניינים נבראים בג' דע כי יש באדם ג

'  והנה ראש נברא מאש בג.ו והם מלאכי אש ורוח ומים"עם יה
ממים נברא ובטן . אש )טלה אריה קשת(ק "צורות של אש כנגד טא

וגויה מרוח כנגד . מים )סרטן עקרב דגים(ד "כנגד סעמים צורות ' בג
והאש כף חובה והמים כף זכות . רוח )מאזנים דליתאומים (ד "תמ

ומידה של מעלה קשה ושל מטה רפה . והרוח מכריע בינתיים
 .וכן הפכי המידות כפי הקבלה ויודעך לגלגל חכמת מידות השם

 

בני מאוד מאד כאשר הזהירוך אבותיך מן האש שלא  הזהר
 ומן הרוח שלא תזיקך שלא , בהם ומן המים שלא תטבע,תשרף

ש בתגא וכל המשתמש בשם המפורש לצורך מצרכי מתתש
ש לבד כמו " כי ראוי לשמש לכבודו ית.'מצות ה עצמו עובר על

אף  ויצרתיבראתיו לכבודי וכל הנקרא בשמי "שנאמר 
לנביאיו עניין שמו ' יתועל זה הודיע השם  )'ז' ישעיה מג( "עשיתיו

 ודע כי הנכבד . והארץ והאדםהשמיםבשלשה דרכי בריאת 
' דברים לב ("ה עמויהוכי חלק "ן האדם הוא איש הישראלי במי

הכהן  בלויים הואשוהנכבד .  והנכבד בישראל הוא הלוי.)'ט
הוא הכהן הגדול מאחיו  והמשיח. והנכבד בכהנים הוא המשיח

והוא היודע את השם ומברך בו את ישראל בשם המפורש 
הית  על פי הקבלה והדרך האלו,ככתבו במקדש ובכינויו במדינה

הזאת של השם הכתובה מצורפת בעשרה צירופים חמש כנגד 
 ואמנם . וכל דרך ודרך מורה על שם המפורש כולו,חמש
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הכונה ( הדרכים החמשה יוצאים מן החמשה וחמשה מהם מובנים

 אבל הם נזכרים בניקוד אחד בלתי .)אותיות שיוצרות מלים בעלי מובנות
הזכירו לשמור פיו  וצריך הרוצה ל.מובן כפי מה שהם מנוקדים

ו לידי סכנה מתוך "מטעות בשום אות מאותיותיו פן יבא ח
 .טעותו כפי מה שאכתוב בעיגולים על דרך פירוש

  
ב אותיות כלומר "בני שהשם הנכבד והנורא הזה הוא שם ע דע

כ " הנה א,ב אותיות"פסוקים שבו ע' בכל פסוק ופסוק מן הג
 "ה יראהיהובהר "ו אותיות וסודם הוא "עולים כולם יחד רי

'  ה,הוה יר ה ,הזההגדול וזו פירוש העניין הסוד  ).'יד' בראשית כב(
 , עולה הכל אנכי, ויועמיםפ'  ה, יודעמיםפ'  ה,פעמים ריש

פעמים '  והנה הכל ה.י כך כתוב בגיליון"אנכ=י" ֶאֶלף נכרושפי
ושאר החמשה אחרים בלתי מובנים '  ואלה הם ה.ו שלם"יר

 הרי אנכי אנכי כפול שהם עשר )ללא משמעותאותיות (מובנים 
כן נקראת עיר הקודש ירושלם רמז  ועל. ו"מערכות לשם יר

מערכות אלו שהם ' ם בעבור י"ו של" הנחסר מן השם ירד"ולי
 וסופי .ם"ו סודם בצל" והנה יוד פעמים רי.מתגלגלים פה
ש "ך רא"ף תו"ר אשר בגלגל הסובב שסודם סו"תיבות של סת
שפך דם "על זה רמזה התורה באמרה ו ,ך"הם שפלפי צירופם 

 "ם"האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האד
 וזה כולו הוא מפני שנדע באמת שאם אדם .ד"ה א" מ)'בראשית ט(

 הנחלקים ואבריבקה בכל אבר ואבר ומזכיר השם באות החק
ו "היה מזכיר את האות וטועה ח ואם .בגופו תענהו האות

 המולך על האבר ההוא אשר בראש האדם בקריאת האות
ו היה האבר ההוא מחליף מקומו ומשנה טבעו מיד "הקורא ח
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 ועל כן ,והיה נתק בצורה אחרת והיה האדם בעדו בעל מום
 ו וגם סוד.זוכרועל ר ים כדי להזה"ו במלת מו"נחתם שם וה

 .ת הנכבד והנורא"ם אשר הוא דיין על זה עניין האלהו"אלהי
 ו אלא אחר היותמן הטעות ולא יזכרהור הז יהמשכילועל כן 

 .בקי בהם מאוד מאד בצירוף האותיות ובכל דרכיו האלוהיים
כ עוד " ואחההדרך המעולה היא בתחילתה מעוטה בשפע וזאת

מתגברת ועולה ומשפיעה באיש רוח הקודש ופועלת באיש שפע 
מן הראשון ועולה ומתעלה עוד ומביאה באיש רוח מעולה נכבד 
בעת ההזכרה ימות  פרד נשמתו ממנוי ואמנם מי שת.נבואה

 כמו ,רבי עקיבא יצא נשמתו באחד, בנשיקה ועל זה אמרו
אשריך "ועל זה נאמר  ).'ו' ש ה"שה( "נפשי יצאה בדברו"

ה מגן עזריך ואשר חרב יהוישראל מי כמוך עם נושע ב
' דברים לג(" גאותך ויכחשו אויבך לך ואתה על במותימו תדרך

  .)'כט
  

המתפרש מן המערכה השנית אשר כתבנו השני הוא ם הש
 שם ,מן הפסוקים ויסע ויבא ויטוצרפנו וכבר הוצאנו בעגולים 

ויצא   וצרפהו שם האלוה,והו ילי ומן והו ילי מצורף יצא האלוה
ממנו יצא עוד שם הוד מהל ליו וממנו ו ,ממתוך צירופו היו או

ו וממנו "וזכה ו"יוצא עוד שם הול ויב וממנו יצא עוד שם סלה
ה "יהו ל"ר א"פ וממנו יצא עוד שם סמ"א לע"יוצא עוד שם סמ

ה וכל מי שהוא מקובל מכח השפע ידע כי "ר ליהו"מסאשסודו 
תדע באמת כי יציאת  והנה .ה לנו"ו מסר"זאת הקבלה אליה

 אצלנו קבלה והנורא נקראתהצירופים האלה מן השם הנכבד 
 היציאה היא להיותה  וקבלת,נבואית שממנה תדבק הנפש בשם

 והנשפע ממנה נקרא רוח הקודש כשהוא חזק ,נשפעת זו מזו
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 והצירוף יוצא כך מן ויסע יוצא .ועוד עולה למעלת הנבואה
 ומן היו יוצא ,ו" ומן האל יוצא הי,ל" ומן והו יוצא הא,ו"וה
 ומן סלה יוצא ,ה" ומן הול יוצא סל,ל" ומן הוד יוצא הו,ד"הו
 ודע אותם בדעתך אלה כולם וקל .ר"סמ ומן סמא יוצא ,א"סמ

 .עליך לדעת שאר הקבלה כולה

  
דרך יציאת אלה צירופים הוא שצריך לקחת תחילה  ואמנם

  היא וזו.שלשה פסוקים ולהפוך האמצעי לאחור והשנים ישרים
 ,של הלילה שהוא סוף פסוק של ויבא'  ה,של ויסע' דרכם קח ו

שיצא לך ולם עד  וכן כ,ו"של ויט ותעשה משלשתן שם וה' ו
 ודע כי שם השני הוא יוצא מתוך .ם" מוםשכל השמות סוף ב

י "ו והתשיעי הז"שלשה שמות מצורפים והם הראשון וה
ה " ואז יהיה שלשתן בצירוף האלו,ו"שבעה עשר שהוא לאהו

 .ו וכן כולם בסדר הזה הם יוצאים שלשתן תמיד בצירוף"זיו
אלה צריך המות שהשהרוצה להוציא היא זו הידועה  ודרכינו

ש " מהמ"ט על"י סי" ילו" שהוא וה,שם הראשוןהשיכתוב 
 שהם שמונה שמות בשורה אחת בכתב אחד ,ת"א כה"ה אכ"לל

או שם ל בין שם לשם הבדל כשיעור שני שמות י ויבד,מרובע
כ עוד יבדיל בין " ואח.בשלישיתוכן שנית בשורה הוכן , אחד

 כשיעור שורה השלש שורות הראשונות לשלש שורות השניות
 וכן יעשה מן השלש שורות השניות עד השלש ,יותר ואאחת 

השלישית עד שיהיה ברוחב שמונה שמות בכל שורה ושורה 
 כי תיקח , שאתה רוצה להוציאתתעשה בדרך השני וכן .ממנו

ו שהוא ידוע "י לא"ו הז"שם השני שיצא לך מצורף מן והה
כ "תחלקהו גו כמו שנכתוב בעיגול ו"ה זיו"מצירופי האלו
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ל "לשלשה חלקים וכתבהו בשורה הראשונה בתחילתה הא
ז והשלישית תתחיל מן "כ בתחילתה תתחיל מן וה"ובשנית ג

ל אשר תכתוב אחריו "כ יבא לך השם השני לשם הא" ואח.ו"יו
 ,ל" ואחריו יבא מע,ל" ואחריו יבא שם וט,ל"ברוחב שם כל

שיעי הוא שם ח והת"ל ועוד הכ"ב ועוד המ"ז ועוד לל"ועוד לה
 יםהדרכים המתגלגלים לפי זו הדרך הנזכרת מתגלגל וכל. ז"וה

 ,לומשלשה שמות לשלשה שמות וכן כולם מראש עד סוף בגלג
 בעיגול איני כל הדרכיםת "ומפני שעתיד אני לכתוב בעזהי

אם מבין שהנה . יותר מזה הדרךמכללי הצירוף  צריך להגיד לך
 מזו הדרך ומן הדומה בעולםקבלה שום ויש לך מדעתך אתה 

תבין דרכי הקבלה כולן לעומקן בהיותך משתדל להשיג לה מיד 
   .השם

  
 בלתי יםתנבאהיו מהנה תדע שהנביאים כולם לא יתכן להם שי

 ודרך הנבואה היא הדרך המעולה מכל .מחשבה שכלית
איכותם ו ומזה הספר תבין כל דרכי הנבואה ,המעלות האנושיות

בזה ביא לך להרך טצא ועל זה .ומהותם ואמיתת מציאותם
שם המפורש כאשר הוא מיוחד ומבואר סוד ההפירוש הנכבד 

 וגם צריך שאפרש . בדבר מאמיתתוקפסתומפורש עד שלא ת
ו והם ידיעת השם יכ העניינים הנולדים מידיעת עניינ"גבו לך 

 בכתב והשגחתו הולפרשממנה בכל מה שאפשר לנו לדעת 
 וצריך .ומה הוא בעולם הבאא בעולם הזה יבבני אדם איך ה

תמצא אמיתות העניין כולו מהדרכים כ באיזה דרך "להודיעך ג
 . ותכיר ממנו התכלית האחרון שבעבורו נבראת,כאשר הוא

והדרך העליונה מהדרכים כולם היא דרך הצירוף להגיע 



 חיי     העולם     הבא

 כג 

 ואם אתה מכלל אוהבי החכמה התוריית .למדריגת הנביאים
 אמיתת ה שתכיר ממנעדבחכמה באמת צריך אתה להשתדל 

 כגון ספר ,מציאות האדם ומהותו מתוך ספרי החכמה הטבעית
היצירה וספר התמונה או מספרי הפילוסופים האמיתיים שהם 

כ " וצריך אח,ל"ישראלים ומקובלים מהאמת שהם מדברי רז
 .שתעיין בסודות המרכבה ובסתרי תורה

  
ספק כי החכמה האלוהית גזרה בחיוב אמיתת מציאות  אין

האדם מפני שנחתם בו כל המציאות להיותו נמצא בשלוש 
 כאשר המציאות כולה ,צורות חלוקות זו מזו באמיתת מציאותם

 והם עולם .נחלקת לשלשה חלקים הנקראים שלש עולמות
 הוא והזך, האדם השפל הנברא מחמר תחתון והוא מהזך שבו

 והנה הוא גולם בלי .יסודות כאחד' והורכב מדאדם ת זרע שכב
מעולם ונתנה לו  והוצרך לתת בו צורה נפשית ,ום צורה חיהש

וצרך עוד וה . ואחר זה תדע מהות הנפש ומהות הגוף.האמצעי
החכמה האלוהית לתת שפע שכלי אלוהי על  לפי האדם הזה

 ,הנפש לגומלה ולהענישה על כל מעשה הגוף המתנהג ממנה
הבינה מה שאם  .בעניינים המושכלים כולם וגם על הבנתה

 , לפי טבעה אחרי רדפה ההשגה בבחירהולהבינלה אפשר ש
 ואם בהיפך תהפוך עליה ,תגמול גמול עליון אלוהי עליה

עליונה והנשמה נבראת לעבוד הש לנשמה מ והגוף ש.הכוונה
 ואם לא היה השם נותן הבחירה בידה ודעת .את קונה ולהכירו

 'ית  על כן נתן לנו השם,ולגמול נשותורה לא הייתה ראוייה לע
 ברחמיו תורה ומצוות חוקים ומשפטים צדיקים להורות לנו

 והודיענו הדרך אשר .בכלל ובפרטומהותנו תכלית האנושות 
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 וזה הגמול .כהיום הזה לחיותינו נלך בה לטוב לנו כל הימים
שמו ויודעי אלהים ' ה יא לנו בעבור היותנו יראוהגדול יב
הוא נאצל  והשפע השכלי הנשפע עלינו .בו תמיד וחושקין

והוא המלאך אשר מביא דביקות בין בנו מהשכל הפועל 
 וזה יהיה באמצעות ,ש ויתעלה"נשמותינו ובין הבורא ית

 והנה .התורה והמצוה המחיה הנפשות המושכלות האלוהיות
כ האדם הוא משלש עצמיים הנקראים בלשוננו גופים "א

'  ג,ו וזה סוד גן עדן בנוטריקון לפי סוד קבלתינ.ונפשות ודעות
' ע. ן"ן והוא הנטוע בעד"הרי ג ,נפשסימן הוא '  נ,הוא הגוף

 והנה .נצחיסימן הוא '  נ,דעתסימן הוא '  ד,עצםסימן הוא 
צחי שהוא אחד 'עת נ'צם ד' ע,פש שנים' נ,וף אחד' ג,שלשה

כ הרי לך "ן וא"קדמו' ם בגימ" ואמנם עצ.מיוחד הרי שלשה
פעמים ' ם ב"סוד קד ו.כ נאמר שם מקדם" וע,דעת קדמון נצחי

 והוא מפני היות ,)' כב'משלי ח( "זקדם מפעליו מא" כמו ,ב"ע
 כי הוא דעת יודע ,השם קדמון נצחי והוא דעת ולא דבר אחר

 ובהשתלשלות השם תדע כל מה .וידוע שכל משכיל מושכל
תדע כל דבר ואמנם ' יתובידיעת השם על כל זה שזכרתי לך 

 מה שאומר לך בחכמות ןלהשים דעתך הזכה להביצריך אתה 
 .האלו מעניין ידיעת השם הנכבד והנורא לעבדו באמת ובתמים

 

ות האלה ית האלוהוקבלן הקבל דבר מי שנודע לכל מ הנה
ונקרא בכינויו  )ה"יהו( אותיות הקודש 'דהנכתב בהנכבד שם הש
 ,שהאות האחרונה מהן היא הראשונה )י"אדנ(אותיות הקודש ' בד
כ " וכן על דרך זה ג.רביעית בעצמה הראשונה היא הומרכל

הנה ,  אותיות' בן ה והואכינויגם כן נקרא ה) ם"אלהי( שניבשם ה
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הקדושים  השמות אל'  וג.הרביעית שווה לראשונה של השם
 שלשתם כמספר אותיות  אותיותיהמספר )ם"י אלהי"ה אדנ"יהו(
 והנה השם .ג מידות"ג אותיות כנגד י"שהם יהקדושים אבות ה

אבינו ק "ושם שני הוא יצחאבינו ם "הוא אברההראשון 
ם "שם אברהם בצורת אלהי ואמנם . אבינוב"והשלישי הוא יעק

 ואמנם שם .י"ה לה"ובראש וסוף שניהם שווים וסוד תוכם בר
וזה  י"ה שלא נשתנה הוא לזיכרון זה שמ"יצחק בצורת שם יהו

 עשר הזכרות ,ה"והיי שבו סוד כל ההזכרות בצורת "זכר
 ושם .ה"ק הו" והראשים לשניהם שווים והנשאר צח.ידועות

זה של  פוה לסווזה שושל  וי וראש"ב בצורת שם אדנ"יעק
צרפם תשיג סודם ת ובחברך הנשארים ו.נ"ב אד"והנשאר עק
נ וגם הם לבדם "דאה "והי "להעם  ,ב"ק עק"ה צח"כלומר בר

   .תמצא בצירופם נפלאות השם
  

' תחל לחבר גה ו,חילהשתחבר תחילה כל שלשה בכלל ת ועליך
שמות הגשמיים של ' כ תחבר ג"שמות הרוחניים האלוהיים ואח

ה "ת ב" והשי,ותדע שהאבות ייחדו את השם באמת. האבות
אלהי אברהם אלהי יצחק " כתובשו כ שמו עליהם כמ"ייחד ג

 ).'טו' שמות ג( "זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר" "ואלהי יעקב
ן "ן עד"ז וסודם ג"לה קעוהנה מספר שלשה שמות השם עו

הנזכר למעלה בסוד שלש מעלות שהן רמז לשלשה עולמות 
 ות להעמיד מה שראוי להעמידית ופרטישההשגחה בהן כלל

ם ושמו תענוג לצדיקים "ל עול" והסוד שהשם א.בתמידות
ם "ם וסוד העול"השמות לבדם סודם העול ושני .ולנביאים

זרת החשבון  וכוללים עשרה עשרה בהח,ה"א וגם קומ"קנ
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' שנים ג' אחד ב'  כאמרם א,הֶאֶלף לחשבון אחד ששמו +ֶלף
' שמונה ט' שבעה ח' ששה ז' חמשה ו' ה הארבע' שלשה ד

תמצא כולם  ובזאת הדרך של המספרים .ד עשרה" יותשעה
ם "אלהיהך "ה סודם מלא"ו ס"שמות כ'  אמנם ב.סודות נפלאים

ודע כי מהם תכיר  .ו"ב ונסתרו כסה"א וסודו יעק"ל קנ"ושמו א
 כי, י" מלאכם"ה ה"ם כי מלאכי האלהים גם אל"אלה המלאכי

 'נגד הכם ימיני פחמשה ,ד"יו והם 'א מלאכים לה"לנפש ה
ספירות '  ין ועל כ. כוחות הדמיון'ה חיצונים נגד החמשחושים ו
   .בכל אדם

  
דע באמת כי סופי תיבות של שמות האבות למפרע הוא הנה תו

וארא אל " שם וזהו מה שאמר ה,י"ש שד"ת ב"ם והם בא"בק
ה לא "י ושמי יהו"אברהם ואל יצחק ואל יעקב באל שד

ל "ד שא"י בי"ל שד"כ סוד בא"וזהו ג ).'ג' שמות ו( "נודעתי להם
 ומפני מה לא נראה לאבות בזה ,ל"י בא"ל כמו שד"י בשא"ד

הטעם מפני שהאבות לא היו כי אם  זהוו, השם הקדוש והטהור
 שצורתו משולש בסוד ן"ינגדם נראה לאברהם בשאנשים וכ' ג
סוד ב ' וליצחק בד).'ב' בראשית יח( " אנשיםשלשהוהנה "

לי " בסוד ' וליעקב בי.בעקידתו, המאכלת והאש והעצים והשה
ך שהוא הדבר "י ל" והסוד ל).כח' בראשית כב(" עשר אעשרנו לך

 ודיוד יוד פעמים י'  והם ג'ל'ל'פעמים ל' י שהוא ג"הנקרא כלל
ם למפרע "שהרי בק( י"כ שד"ן של אברהם והרי לך א"והם כנגד שי

 ). נגד יעקב' י, נגד יצחק' ד, נגד אברהם' ש, י"ש שד"ת ב"ובא, סופי תיבות אברהם יצחק יעקב
ם כמו "י ש"י תדע שסודם דבק"ם עם שד"גם אם תחברם בק
 .ם"ו בש"ב ק"דב ם וכן הוא בגימטריא"י ש"שהיו האבות דבק

 והבן זה מאוד מאד כי הדבק בשם ,ה"וו באל"דבקוהסוד ש
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ל שהוא תואר למראה "ל ועל זה נאמר בא"דבק באהההוא 
ף "י מלא כזה אל"ל שד" ואמנם סוד א.י"הנבואה וסודו שד

 והוא ,ם"ר הפני"ן ש"מטטרו' גימעולה בת "ד דל"ן יו"ד שי"למ
א "ר גלי"ה והוא שרו של עולם והוא גליצו"ר התור"ה ש"יפיפ
 ואמנם הוא .י והבינהו"ל בלא ספק ושמו אנכ"א והוא רזיא"רזי

ץ "מצפ' ן בגימ"י וסוד שי"י כמו ששם רבו שד"אשר שמו שד
ה הוא חצי השם "צ עם ו"מ ובחברך .ם באמת"ח אלהי"והוא רו

ה שהוא "צ עם י"כ מן פ" וכן תעשה ג,ה"האחרון תמצא מצו
 ום וסוד וזה עם זה כח רחמי,ה" צפייההיחצי השם הראשון ואז 

  . ש"ת ב"ה בחילוף א"ץ יוצא מן יהו"הנה מצפו .י"הוא שד
  

ר "ש יאר"ת ב" סודם בא"בראשית ברא אלהים" כי דע
- בראשית ברא אלהים שווה בגימטריא ל( אלהים את השמים ואת הארץ

ן והסוד "ש מאי" י,ר"רא וסוד י,)ר וכן אותם האותיות"ש יאר"ת ב"בא
ה הוא יש " כלומר יהו)'ח' ישעיה מב( "ה הוא שמייהואני "

לא (ה "ה היא מציא"ה וכל הוי"ה מורה על הוי" כיצד יהו,מאין

י אלא "י ואין מצו"ם מצו"ם וכל עול"י עול"וכל מצו )מובן
והחכמה "כן כתוב  ועל .ה"ה ולבנ"ה כמו חמ"ה ובינ"חכמ

ן " וסוד מאי).'יב' איוב כח( "מקום בינה זה  מאין תמצא ואי
זה  י"י לעדות כלומר וא" וא,ד" יו עדף"לי מן א"ן א"מ

ה "ן קומ"ה בצירוף הוא מבי"ם בינ" מקווסוד, ה"ם בינ"מקו
ן "ם נו"ן מ"זי'  והם בגימ,ם"ן המקו"ם בי"ן העול"כלומר מבי

א ונקרא "ר לכל נבר"א אשר הוא החמ"שיורה על הזמן נבר
 ובהשיגך שני דברים הללו שהם .ן"ש מאי"ר ההוא י"החמ
 הראשון ר"החממציאות מת תשיג עמם ם בא"ן והמקו"הזמ
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האמיתית נמסרה מאת  הנכונה הישרהכי החכמה  ודע .השפל
ה שר התורה והוא לימד כל התורה למשה "לידי יפיפי' השם ית
כנגד יצירת הולד אשר הוא  , לילה'יום ובמ' ה במ"רבינו ע

 ועל כן יתכן לאדם הנהנה . בין זכר לנקבהובמעי אמו להבדיל
לילה ' ומ יום 'יות בלי מזון מחבעולם הזה למזיו השכינה 

 וסוד שמות שניהם ידוע לנו והוא מצורף זה .אליהוככמשה ו
י "ם האלוה"פם שורייוצא מצוו "ה אליה"עם זה תחילה מש

   .ה"ם ונסתרו בנשמ"ן הש"ן שהוא ב"ם הב"והוא בסודו ש
  

 ם "י מהש"ן מודיע לאמור אנ"העלמת שם משה הוא מאי ואמנם
 'ו 'א ד"ד ו"מ פ"ואמנם העלמת שם אליהו הוא ל. ת"אמהוהוא 

  הואו"ם כי אליה" הוא מ' כי הפ,ו"ם ומלמד"ונסתרו אד
 "קדש לי כל בכור" בפרשת "לי הוא"י ועליו נאמר "אלוה

ם "ן אד"הוא בשן הרי לך סודו "אליהו הוא ב' וגימ ).'ב' שמות יג(
 .עצמוח והוא שם יפיפיה ב"ך וסודו היר"ו וכולו אבר"ומלמד

 ועתה ,ח שהוא השני"ת והשתתף עם היר"אמהוהראשון הוא 
ו "ח שיצא משם אליה"ה עם היר"ת שיצא משם מש"חבר האמ

ם "ם האחרי"ת שהם השני"ח האמ"ותמצא סוד שניהם היר
ה והם "ם מד"סודו עשרי ותמצא .ם"ת האד"שבהם אחרי

ה "ם ושכינ"ו ארבעי"ם שמ"ר הד" ואמנם כת.ם"ה דמי"עשר
 ארבעיםם  ד וכן סוד. מחנות שכינה הםארבעהלומר ה כ"ארבע

ב "ן מעור"ר כי הרצו"ה נוצ"ב מור"ור ארבעים עי צר מצ,םיו
. ע" וכך זה השם מרבע"ב מרב"ם י"ע הסוד כולו הש"גם מרוב

תוכל להבין כוונת נתיבות שהורתיך פה והנה מאלה הנפלאות 
ומי  ואיך נתנה ואנה נתנה ומי נתנה ועל מה נתנה ,כל התורה
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והרוח תשוב אל "והתכלית . קבלה ואיך הקבלה ומתי קבלה
 .)'ב ז"קהלת י( "האלהים אשר נתנה

  
הדברים הנפלאים כולם אשר כתבתי בעיגולים היוצאים  אלה

מהשם הנכבד והנורא להודות לשבח לפאר שמו יתברך 
 קל עליך ,בהשגחה שכלית ובהשגחה אלוהית ובצורה נבואית

שלם להשיג מהם השפע העליון עיון באם תעיין בהם מאד מאד 
 בעשותך מה שראוי לך ,עם המפתחות שמסרתי לך בידך

ין צירוף האותיות ני לעשות מע,לעשות בידיעת השם בהשגחתו
 תיהםוגלגולם וצירוף תיבותיהם והתהפכותם וחשבון גימטריאו

 אין ים כי נסתריהם רב,ונוטריקון שלהם ועיון הפלגת סתריהם
נבואי נשפע מהם למי שיודע דרכיו  רק השפע ה.קץ להם
 אם ,פני שאוכל להדריך שכלך להשגת האמתמו. העליונים

 התחפצנה וכשתחפצנה ותחפשנה ותעשה מה שתשמע ממנ
 .הם על כל פניםילאאכתוב לך כל הדרכים אשר אתה צריך 

 בשום םעדיהבלשלא תוכל לקבל השפע מוהנני מגלה לך 
ים באמיתת ביאור מפורש אחל לגלות לך כל העניינ ועתה .עניין

לכל משכיל ירא אלהים שלם בשלמות האנושית ובשכל 
   . ומהם תדע כי אני הוא המבאר הנני,האלוהי

  
 דע והבן והשכל כי .בני תורתי אל תשכח ומצוותי תצפון אתך

ב אותיות אלה אב גד הו זח טי כל "התורה כולה היא נכללת בכ
רק  תש ר והוא והיפוכם הראשון הוא היש.מנ סע פצ קר שת

 והפוכם השני הוא לקחת אות .דג בא חז וה לך יט עס נמ צפ
הראשון חבורו עם האות האחרון ולהקריב הרחוקים עד שיגיע 
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את בש גר דק , ת בצורה זוואותיות האמצעי' החיבור להשוות ב
ל שהיתה באמצע החיבור " והנה מלת כ.הצ ופ זע חס טנ ימ כל

ה בסוף וכן יקרה לכל שאר  עתה בתנועתה להיותההראשון שב
 וידוע לכל בעל דעת התורה שהתורה היא .הפוכים המתהפכיםה

ש וכך הוא "ת הקד"ם כלומר אותיו"ץ החיי"באמת לבדה ע
' ש בגימ"ת הקד"ב אותיו" ואמנם כ.בגימטריא מגולגלתשווה 

ונהר יוצא "וזהו  ).ר"נה=255=254+ א1254=ש"ת הקד"ב אותיו"כ(ר "נה
 ן שהוא סוד"ן עד"ת ג"כלומר האמ ".הגןמעדן להשקות את 

,  ועתה קראוהו כך.ש"ח הקד"רו' ן שהוא בגימ"ת הג"א ן"מעד
 ואמנם יצא .ב אותיות הקדש יצא להשקות רוח הקדש"כ

 כי הנהר היוצא להשקות את הגן בכל מקום הוא יוצא קותלהש
לתת חיים ובריאות לצמחים לפי טבעם ומטיל בהם כח מצייר 

כ "ג בהם כחבם יש מטיל שבאותו הכח הטבעי  וםבצורתיצירה 
 .לפרות ולרבות בחיבור ופירוד

  
הנהר הוא מחובר ואחר כך מתפרד לחלקים והנהר  ובתחילה

הטבעי היה מחובר תחילה והוא כלו דבר אחד מחובר יחד אינו 
. ראשוןנפרד באמיתת עצמו והוא באמת דמיון לחומר ה

ן "שהוא סנדלפו וחכמים אומרים ,ויחזקאל קראו אופן אחד
כ אמרו " וע,ף"ם הגו"ובאמת הוא מקו. ן"ד קדמו"והוא יסו

ו כי "ל שראשו בשמים ורגליו בארץ וקושר כתרים לקונ"רז
 שאילו לא היה ,ו והוא קושר כתרים לקיומו"ו הוא קיומ"קונ

הם הוא היה נפסד אבל עם הכתרים קיומו הכתרים הקושר 
שר גופו לא יפסד כי  ומפני שהוא הכל לא נפסד כא.עומד תמיד

 .ו"קונ' ף בגימ"ו גו" ואינ,ד"א יפס"ף ול"גו' ן בגימ"סנדלפו
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 .ף"גובח "ל כ"א הא" ול,ף"ו גו"ל אינ"ו הוא הא"וסוד לקונ
ם "ם נפעלי"ל פני"ף גם הוא ע"ל הגו"ן פוע"ואמנם סנדלפו

 ו שסוד"י"ל פנ"ם ע"ם אחרי"אלהילך לא יהיה "בסוד 
 לקדמונים םשאינם קדמוניי כלומר "ם אחר"ם נפעלי"אלהי

ם "המתגלגלות לעדי האותיותל ו"לכן "י קדמו"כמוני כי אנכ
ה "ומשם יפרד והי"ם והפרידה של הנהר "ן עדי" וכן עד.עלי

יסודות ובתוכם ' יסודות שמהם ד'  והם ד"לארבעה ראשים
נפש מחברת ומפרדת הכל לפי כל גוף וגוף בצורת השם הנכתב 

   .י"ה מן אנכ"פ
  

 'י עד ה"ף של אנכ"כבד ונורא מאוד והוא יוצא מן אלזה השם נ

ם "ה אותיות כמנין אד" והם מ,יה לך הראשונההשל לא י
 והאמנם השם השני .)'ג' תהלים קמד( "מה אדם ותדעהו"וסימנך 
ה אותיות וכמנין " ובו כ"אחד" עד "שמע ישראל"יוצא מן 

' כנגד ע'  וכולם ע.ה"ם וחו"אד ה הרי שניהם מספרם"וחו
 בא מצירופם אינו ראשון ואולם הדרך ה,לשונות' ומות ועא

 ואולם . שכינהותה אותיות בצורת מחנ"המן ישר ומתגלגלת 
מצורף בצירוף הכל רפת בצירוף אחר והולך ודרך האחרת מצה
ן מורה סוד המדבר אשר נתן התורה למשה רבינו עליו במו

ה " ואמנם י.ה מלא"ם הוא י"ם כי אלהי"השלום ושמו אלהי
ד "אמור הו ד או"ד והו"ה וסוד א"א והוא יהו"ד ה"א הוא יו"מל
ח כי כן שם "ם בכ"א ד"א הו"ד מל"ם הו" ואמנם אלהי.ד"וא
ב "ן ל"י והוא ד"ם לב" והנשאר ד,ם" דהואא "ו ה"א ו"ד ה"יו

ב "ם ובל" כי בד,י"ם לב"ם ד"י ד"ל בל"וסודו נבדל גם מבדי
 מפני שאין ,ם"ח שניהם אלהי"ב ומ"ם והנסתר ל"תמצא אלהי
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לאדם אברים אחרים קרובים למציאות הנשמה ומעולים אצלה 
 וכמו שבהם הנשמה שורה כן השכינה שורה .כמו אלו שנים

ה "א אלו"ה שהוא נמצא ושהו"ת ב"עליהם והם שני עדים לשי
. לולגולת מלשון גלגל ומלשון גלגון אחד בראש הנקרא ג"קדמו

 והלב ,ו גלגל העליוןח עגול ככדור מלא מכל צד כמ"וגם המו
 , ועל כן ההשגחה בשניהם בכלל ובפרט.דומה לגלגל התחתון

ולכן שניהם מכירים את בוראם לבדם ושאר כל האברים מהגוף 
ומשניהם יחד נשפע כח פריה ורביה .  כללאלוהאינם מכירים 

והעצה . כי הוא חוט משזר ,השדרה על הכליות באמצע חוט
 רור המוח בדמיון מחבמצי מתחיל מן המח והמחשבה באה

ומבדיל על הלב והלב מוליד רוח חיים מתנועע ומניע כח 
התאוה ומקבץ בתנועותיו כל רוחות הגוף וכל כוחותיו 
ומתחברים אליהם הליחות הארבעה עם רוחותיהם וכוחותיהם 

 נתך באש כמצורף ורצים הליחות בחוט )חי(ונעשים כמו כסף 
 והרוח הוא הלי התולדבקיבוץ אחד ומגיעים עד הביצים שהם כ

ר "דוחה כל הליחות עד צאתם מכל הגוף בצינור האמה רק הצנו
ר בתכלית התיקון "ן עד שיתוקן הנוצ"הוא ממשיך הרצו
  . כ בגוף השני"ויושלם מציאותו אח

  
ל " שכן הוא יצירת הולד ר,והנה זה הציור כולו מבואר לכל

 בקיבוץ רוחות וכוחות וליחות שהיו מפוזרים בגוף אחד
שלמו ו עד שירובפרידתם מהגוף האחד והתחברם אל גוף אח

כולם יחד  םוישובו להיותגם כן עוד ויפרדו כולם מהגוף השני 
 אבל תמיד צריך .גוף אחד עומד בפני עצמו בריה שלימה

חות וליחות וו רוחות וכיבהעמדת הגוף ההוא לחבר אל
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אשר ממנו   חלקים אלולו ממנו בחלקים עד שובו כםולהפריד
 וכיוצא בצורה הזאת אשר כתבתי .וצר האדם הראשון שבמיןנ

לא פחות ולא יותר היתה צורת האותיות בעצמה כמו שאגיד 
א יהש צורות בלשוננו ב"כי האותיות כולם שהם כ וזה. לך

 כמו . הם כולם כמו אב אחד ראשון לכל היצורים,לשון הקודש
י  כ,לכל הדיבוררבים  שהם כולם אב ראשון מחובר מאברים

 ב אותיות"והנה כ. בם נברא הדיבור והיצור יחד בשם אחד
ב כי הם שנים יחד שאין דיבור בלתי שתי " אםהראש שלה

א "ב ישר מתהפך לב" כי א.אותיות' אותיות ואין היפוך בלתי ב
מן השם  מבקש בהפוך האותיות כלומר ,רחמנא לבא בעיו

ד ו על פי סו" וידעו דרכ, חכמי עולמוכירוהוהאדם שמהם י
ם "ו חיי" שהוא כדורי,י"ב ד"ר סוב"י כדו" שכן שד.ר"כדו

 יבותתאשי ר )ב"כ' משלי ח( "רכו'אשית ד'נני ר'הוה ק'י" וכאמר
משלי  ("ו"ך לנער על פי דרכ"חנו" וכן .י"ד הוא סוד שד"יקר

' ו עמו והוא בגימ" בהבינך דרכן"רוך הוא מטט"כי חנו ,)'ו' כב
 מפני .ל"ל הפוע"ו שכר ושמ"והוא מאש ל"ר ושמו ישרא"נע

ל והוא ממציא המוח שבא "ם השכ"ר הוא מקו"שגוף הנע
 כי .ם"עולהם "אדהם "ש וסודו ש"ממציאות המחשבה מרא

ל "ה ע"והשכינ. ם"ל אד"ה ע" והשכינ,ם"ם האד"ם עול"הש
בר שם אנכי עם שם שמע ו ועל כן ח.ל" ישראהם סוד"אד

וא עיקר כל שה )לא מובן(ה אלהיך "י יהו"אנכ' ישראל ובגימ
ם "ד כי יסוד הד"ם מעי" הד.התורה כולה והחכמה והנבואה

ה כאומרם דם פסח ודם מילה שבעדם "ם מיל" דם"ד והנה ,ם"ד
 .)'כח' שמות יב( "ולא יתן המשחית לבא אל בתיהם לנגוף"נאמר 
ל לכפר "כ חצי השק" וע.גוף וכל גוף נגוףהן וע בגיפהנשכל 
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ודם הזכר הוא . ם"בתו מן דכי הגוף הרכ ד"חצי יובש "נפהעל 
ח ודם הנקבה שהוא כדמות דם מילה "ה ס"מעולה בסוד פ
ל "י המ"חשוב חיבור פסח עם מילה ותמצא פישאמר מי לה 

 .ח"ב וערל בשר הוא ערל וטמא ואינו ס"ל ל"י ער" כי פ,ח"ס
 ל לשונו"מי שמל פיו רכל  ןכעל  ,ם"ח הוא חכ"והסוד ס

למען תהיה " ו שנאמרת כמ לדבר באותיוםושפתיו ופותח אות
ואינו '  ומל אזנו לשמוע תורת ה).'ט' שמות יג(" ה בפיךיהותורת 

 "מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה"אוטם אזנו כי 
 האותיות והפוכם יומל את לבבו להבין סודות גלגול. )'ט' משלי כח(

 הוא האיש הדבק ,ש לבדו ומדבר בם תמיד"ית' לשם עבודת ה
   . לבדושםב
  
יצור וכל הך האותיות הוא אמיתת כל ועל כן תבין כי היפו

ד יורו עניין אחד והם פועלים "ב ג" כיצד חשוב כי א,הדיבור
ד הוא יעקב "ב ג" והוא כי א. ראשון מובןחדבלב האדם ציור א

המובן מהם ואותיות המדלגין מצורות יעקב לפי שינוי  ועוד
ד מודיעים בדילוג  ועו.ומודיעים כי שם יעקב הוא שם ישראל

 כי שם ישראל הוא שם יחס לאנשי ישראל יתמחשבה ציור
תראה עתה איך דלגו העניינים במרוצה בשיתוף . כולם

 וכמו .חות והליחותות בדילוג הרוחות והכיהמחשבה הדבר
והרוחנית , שאלו ציירו בריה גופנית כן אלו ציירו בריה רוחנית

 צורות נחשבות בכל כ יש לה כוחות ורוחות רבים לצייר בם"ג
 ואם נתבארו במופתים הציורים ההם השכליים הנה נשארו .עת

לב אבל אם חסרו ולא השתכחו ולא יסורו מנעולמים שלא 
 ישתכחו בלי ספק והיו כלא היו כצורות פרטי הגופים ונשלמ
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בין יושכלו בין  ואמיתות כולן קיימות בעצמן .נפסדיםהההווים 
ת מציאותן ובהויות חיבורן עם האותיות באמיתלא יושכלו כן 

 הן מושכלות לעולם בכללם םהבריות והספרים הנושאים אות
   .בצורות הנושאות על החמרים השפלים שקיומן תמידי בכלל

  
כ אתה בן אדם היזהר בך מאוד פן תשכח תורתך אשר "וע

 אבל הפוך בה והפוך בה . בנפשך בפרטהמהגלגלת אותה לקיי
 ועשה מה שאני , ממנהולקיימעד שיקוים בידך מה שראוי 

מצווה עליך בה כי היא חייך ואורך ימיך וממנה תכיר כל מה 
 ואז תצליח את דרכיך ואז ,יות בלעדיוחשאין ראוי למשכיל ל

אשר תחזק בה ותדבק בה כל ימיך תהיה דרך  והדרך .תשכיל
 בהבנתך אותוח  והמובן הבן ושמ,הפוך אותיות וצירופם

 עוד לבבך להוסיף הפוך והבנה  והשמחה תעיר.שמחת עולם
 שמהפך להט החרב יתמהר להפוך כמוושמחה ותענוג רב 

 כי .המתהפכת לכל צד לעשות מלחמה עם האויבים הסובבים
הדימיונות וציור המחשבות הבטלות הנולדות מרוח יצר הרע 
הם היוצאות לקראת החשבון תחילה ומקיפים אותה כמו 

בעוון אדם , העכור הזה רוצחים ומבלבלים דעת בני אדם השפל
שחטאו ובחטאם לבוראם חסר מעלתם מהמעלה הראויה וחוה 

כ יש לאדם תקנה לבדו בשובו "ואעפ. להם לפי מציאותם
אין  כי ,פרי המחייהו לעולם היוצא מעץ הנקרא חייםהלאכול 

ף "ע צירו"ץ שפ"י ע" וכל פר,ה"ם הם חכמ"חייספק כי ה
ועתה פן ישלח " ועל האדם נאמר. ש"דוע מק" משמה"נבוא
ד "ו היא יו" ואמנם יד.ולא נאמר על חוה פן תשלח ידה "ידו

 .של השם שהוא השליח הנאמן המחייהו
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הרוצה לגלגל האותיות ולהפכם פנים ואחור כצורת  כן ועל
 יהפכם תחילה לפי המזדמן ,ע"ג ולא נג"גלגל ולקבל מהם ענ

 בהם הרבה אוירגיל עצמו מאוד בהתהפכותם עד שיהיה בקי
כ ישים עצמו להזכיר את השם הנכבד והנורא כאשר " ואח.מאד

כו ופי ובהגיעך להזכרת השם לפי צירופו וה,נפרש לפנים
ד פעמים ואז יחפוץ הוא בחכמה והחכמה "לו יגלגלהו יוווגלג

 חיים ,אמיתי ותגמלהו טוב ולא רעותרצהו רצון  .תחפוץ בו
ע השם והטב,  אבל אם הוא בא להפך טבע השם,ולא מוות

'  כי סוד המציאה האמיתית הוא נכלל בג,מוכנים להפוך טבעו
  . תדברים הראשונים ומציאותם כאח

  
 .חד'ברים י'לשה ד'י והם ש"והסוד הראשון נוטריקון בם שד

 .ן"פש והוא שט'בע נ'כל ט'סוד השני הוא זה בנוטריקון שהו
ל "רן "ולא שהוא בעצמו כך אלא מפני שתמצא בכל שפע שט

שך דעתו מהשיג וחושפיע יש לו מניע המע מכל שפע הנשפ
 ואם ימנע את ,משטיןהמונע  ונקרא . על אמיתת מהותוומשפע

ואם ימנע מעט הנה . ן גמור"השפע מכל השגה לגמרי הוא שט
 ובמציאותשהכוונה  ובאמת .יהיה מלאך והוא ששב מהפך להפך

לא טוב היות האדם "והרמז על זה .  עוזרואינה אלא להיות
 לא ,ל זכה עזר" ופירשו חכמנו ז".ה לו עזר כנגדולבדו אעש

 .כ לפני זכותו לב בנפש כמלך במלחמה"וע. זכה כנגדו להילחם
ואין זה העניין צריך פירוש כי מפורש הוא . וזהו אמרם להילחם
בדעתו סוד מלחמתו יקח ההוא  והמשכיל .לכל משכיל מקובל

 ואלהירא ממנו כי י לא יוצחנ וכשי,חרבו וקשתו וילחם אתו
 .ברוך כבוד השם ממקומואשר הוא השלימו עמו 
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ואמנם באמת תדע כי הדבר הנקרא בעולם שר שולט ומושל על 
ה "ל מט"ן ש"ת די"בי' ש והוא בגימ"ן ר"דעת האדם וסודו שי

ה והוא "ר המחשב"ה כי הוא ש"ת השג"מציאות "תכליוהוא 
ם " ואין ספק כי הוא הפני.ם"ש האדי"ש והוא שר"יש המד"רא

ם מלא "אלהי' בגימ(ם "ד מ"ן יו" נוה" פ,ם מלא"סוד פניושר הפנים ש

ם ודעהו בסוד "ר הפני"והוא ש). ץ"אר=ם"ד מ"א יו"ד ה"ף למ"כזה אל
שטנים ' ש והם ז"ר וממנו יוצא דמינו"ש שהוא הרהו"ונידומ

   .ם"ח פני"ם והם כ"פני' אשר לכל אחד מהם ד
  

פים וארבעים  בשנה זו שהיא שנת חמשת אלםונשלם מציאות
ח "פ פעמים כ" חמה שהם קיליצירה מפני שזה תכלית מחזור

 והסוד .ק" יצחוי וסוד"ח נס"שמות שסודם פ' ונשלם מהלך ח
 .ו"ל בדי"עול אשר הוא פ"ה בפוע"ל הי"ה בפע"ל הוי"ח פע"כ

אם הוא ו תוכל להבין מי הוא השר הנזכר השולט וומזה כול
 והרע .טים והנפעליםטוב כולו יש בקצת פעולתו רע מצד הפר

ההוא הוא טוב להויות המתמידות ואין ראוי לבטל טובה הרבה 
כ יראה כי טוב ההוא הרע בעבור הפרט כי " וע.בשביל מעט רע

 . והוא מבקש להיות שופט את שופטיו,הפרט סכל ואינו חכם
ואילו הבין הסכל אמיתת המציאות בידיעת השם היוצא מן 

השיג ו םחכם בסודותתמע והי ובהשגת השם היוצא מן ש"אנכ
 אז היה מכיר באמת מי הוא שרו של ,מציאות השם ויחודו

 ואם הוא אלוה הוא אינו ,שרשוהוא עלול משעולם והיה מכיר 
 והסוד כי רוח אחת היא ונקראת רוח הקודש והוא בעצמו .אלוה
ן ואין דרכו להיות משטין כל מלאך כי אין "ל שט"ן כ"משטי

ה "ח מנס" רו,ש"ח הקד"רו'  הוא בגימ וכן.דרכו אלא ניסיון
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סה לעולם לא ינוסה אם לא יבקש דרכי ו כי המנ,ק"ל צדי"כ
עד , ומכל פנה מכל צד וצדק ובבקשו דרכי צדק דין הוא לנסות

 ועל .אם הוא ראוי להצדיקו אם לאושיהיה נבחן ונצרף בלבבו 
המעיין בתפילתו מזכירין לו "ל "זה נאמר מה שרמזו חכמינו ז

 והוא אצלנו סוד גדול לפי טעם העניין למה זה ועל ".תיועוונו
   .מה זה

  
סה התלמיד המקבל זאת ושהדבר כך איך יתכן שלא ינ ואחר

ניסיון מהמלמד האלוהי והמלמד ההחכמה האלוהית בכל דרכי 
 כי זאת החכמה העליונה נמנעת בטבעה מהמקבל אשר .האנושי
סה מפי רבו נו ואם .סה ללכת באלה הדרכים האלוהייםולא נ

 עד סוף שאל ממנונמצא נאמן רבו מחויב למסור לו כל מה שיו
דעתו ולא יכסה ממנו אפילו נקודה אחרונה שהוא עמוק מאוד 

 ,פעם יכתבם לו ברמזים מספיקים לו בהבנתוו. אם יוכל לקבל
 לו רםופעם יבא, פה אל פהופעם ימסרם לו בראשי פרקים 

י נאמן בכל ניסיונותיו אבל אם בחנו רבו ונמצא בלת. מפורשים
אפילו דבר קטן מזאת לו לגלות לו בתכלית האיסור אסור 

 אם  שהרב חייב מיתה בידי שמים,ר"החכמה כל שכן דבר סת
כן בניסיוניו וכאשר יקרה לו עם רבו . יגלהו לו ואפילו ברמזים

י לכתוב בפירושבדעתי ולפיכך ראיתי . 'יתיקרה לו עם השם 
מפני שיתעוררו הרואים  ,איך הםה והבחינ דרכי הניסיון זה
 םשתדל בכל לב ובכל יכולתלהכדי ודרכיו האלוהיים ניסיון ה

 תלמידיהם בחון וידעו גם הם ל,חניהם לבונים נאמםלהיות
 עדת ו כדי שלא יהי,'ש וית"לכבוד השם יתאחריהם באמת 
 . כצאן שאין להם רועהההשם בעלי הקבל
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 צריך , אלוהיתבחינת כל בוחן תלמיד מבקש קבלה תחילת
 ,ה"להיות הבוחן בוחן ומנסה תלמידו לכבוד השם יתברך ב

בכל יהיה כוונתו לשם שמים ויהיה רצונו לעזור לתלמידו שו
ויבין  התלמיד דעעד שיויעזרהו בכל דרכי עזר  ,באמתיכולתו 

, ונאמן לשם ולו בכל דברשכוונת הרב לשם שמים במחשבתו 
 הרב צריך שיבחוןר כן אח. וידין העצם לעצם והמקרה למקרה

כגון , בני אדם התלמיד בדרך האנושית הנקראת מדות את
 , ומעט כעס וסבלנות הרבה,חיזוק לבב ואהבת החכמה לשמה

יו שלו יבואויהיה רחמיו אפילו על ורחמנות על כל אדם 
ושמחת ושפלות  לב ורוחו נכאה ת ונדיב, המקוםויבי אםכשאינ

, אשר יכולתו עליהםברוב הדברים  וכבישת יצר הרע ,לב
 תאוות מאכלים וביזיון, כבודהוהשקרית יון תאוות השררה יזוב

ומשיכת דעת לבקש . אסורותתאוות נשים ורבים וביזיון רעים 
 ושנאת השקר ,ואהבת השם באמת ואהבת האמתהאמת 

וכבוד ספרי החכמה וצניעות ובקשת כבוד אנשי החכמה 
 מבלעדיהם אשר היא אפשרוהאהבת שמיעת הקדמות החכמה 

ואהבת רוב . והם כיסודות אשר אדם בונה עליהם בתים גבוהים
פעם פעמים יום אחר והחזרה מה שקיבל ורדיפתו הלימוד 

ועם כל זה . וכן חכמת כל יום ויום, התחזק חכמת היום האחד
  . המעט הוא אם רב, צריך לעיין בדעתו החזק הוא הרפה

  
נתו בהשתדלותו ובהיות חזק ורב צריך עוד לראות בו אם כוו

ברוב הלמוד לשם החכמה האמיתית המחייבת לנפש חיי העולם 
או אם כוונתו ברוב למודו שלא לשם שמים והוא אם , הבא

כוונתו ללמוד החכמה על מנת להתעשר ולהשתרר על כל בני 
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 החיים עמו ברוב חכמתו ולהתעדן בחיי הנפש והגוף בעולם הזה
   .ההבלים הקצרים האלה

  
בעניינים הנזכרים הו וימצא שלם ונאמן שתבחנו ואחרי

ומצד החכמה ' יתעליך מצד השם גמורה חובה , ובדומים להם
כאשר הם לפי למסור לו כל דרכי הקבלה אחד אחד הטהורה 

בכלל ובפרט ומן המדות הנקיות והזכות שבתלמיד . דעתך
לכל אשר יצוהו בעניין הלימוד והתלמיד צריך לשמוע לרבו 

יהי כבוד תלמידך " ועליו אמרו .ל לאו לאוויעשה על הן הן וע
עליך לאמר ולקיים  והוא נצטווה ).'יב' אבות ד(" חביב עליך כשלך

 כי אתה לו כאלהים והוא לך ).שם("  כמורא שמיםךמורא רב"
 ואין מלאך עושה ,מלאךה ואין אלהים עושה אלא רצון ,כמלאך

זה אלהים והמלאך דבר אחד לולי שה וכמעט .אלא רצון אלהים
 וכן הרב ותלמידו הנזכרים השלמים דבר אחד .עילה וזה עלול

כ דעת אחת "אבל כוונתם אחת ודעתם ג. לולי היותם כאב ובן
אלא שדעת הרב הרבה יותר רחבה , בכל מה שהשיגו התלמיד

ואולי התלמיד גדול מרבו . מדעת התלמיד לפי רוב למוד הרב
 ולא יגרע שהמלאך לא יוסיף, אבל אי אפשר להיות כן במלאך

אבל בני אדם , וחכמתו בלתי שינוי ובלי תוספת ומגרעת
 . חכמתם נוספת ונגרעת ומשתנה ממעט לרב ומרב למעט

  
 בלתי שלם וומצאתבאחת הבחינות הנזכרות בחנת תלמידך  ואם

 כי הנפש מדתה וטבעה ,מידותדחהו בקצתם אל תבהילהו 
שלא  אבל גלגלהו במדע ובחכמה ושוב ובחנהו עד ,בשינויים

. שאם ירגיש אין נסיונותך מועילים כלום .ירגיש שאתה מנסהו
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פעמים ואם שב ' ואם שב שוב וקבלהו ואם לא שב בחנהו עד ג
וחזק ושלם וחזק   עד היותו קייםקבלהאל תמסור לו עדיין 

כלל הרי הוא סכל והרחיקהו  ואם לא שב .ואמיץ בתשובתו
והנאמן   אבל התלמיד השלם.הכיעור והדומה לון הרחק מו

עשה עמו אות לטובה ויראו שונאיו ויבושו כי אתה עזרתו 
 .ונחמתו בעזרת השם יתברך שמו ויתעלה לעד אמן

  
היא הדרך אשר תמסור לו תכתוב לו עשרה שמות  וזאת

מצורפים אלה זה אחר זה ואחר כך תפרשם לו כפי מה שתראה 
 .יעהו על קבלתו שישמרנהבשתמפורשים בספר הזה ו

  
 :מות העשרהוזו היא הש
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  שם הראשון
  
  
 

 כהת אכא ללה מהש עלמ סיט ילי והו

 הקמ הרי מבה יזל ההע לאו אלד הזי

 חהו מלה ייי נלכ פהל לוו כלי לאו

        

 ושר לכב אומ ריי שאה ירת האא נתה

 ייז רהע חעמ אני מנד כוק להח יחו

 מיה עשל ערי סאל ילה וול מיכ ההה

        

 פוי מבה נית ננא עממ החש דני והו

 מחי ענו יהה ומב מצר הרח ייל נממ

 מומ היי יבמ ראה חבו איע מנק דמב
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 מג 

 שם השני

  
  
 

 הכח המל ללב להז מעל וטל כלל האל

 המת אכי ייה ילכ העל ולי ילי והז

 וקה ראה מיה שמנ הפה אסו אדי יוו

        

 השר כלב אחר אני הנא כתר כחי הנח

 ימז עלע עמי אסי הלש ווק האה תהי

 יוי שרה עמו רלי דימ ולי מלא הוה

        

 ממח נוב תבי ארנ עצמ אחה דינ ומנ

 יומ עיה ניה מנב מבר עהח מני הוב

 פיו מיה מיה ואה וחמ ריש קלי דממ
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 שם השלישי

 

 

 

 ושמ ירד זיב המו וזה לינ אומ היו

 אבק יעי ללנ יעמ לשנ לרי כהד והמ

 יעח למה ויע לעה טמח ואו יכי דלל

        

 עסב הימ לרמ עלצ מיע ואש סחי ארר

 ישמ זדנ היר למא האמ פנח היו לאר

 בוי ללב לית נהה מנא שאו כהב ללנ

        

 מלו האנ הכה יתי מרמ הוה יוי יקנ

 ההמ הכה אחי רימ יהה כאי אהע למב

 ההו קני וחפ תתמ מהו היי חהח כומ
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  שם הרביעי
  
  
 

 שמו ירד זיו עול זוח ולא איכ דהו

 אחי יהי לבנ העמ למה ירו כהי מהל

 עקב מעל עלי הימ שט� נלי דומ ליו

        

 סבב הזד הלל נאצ אמא אשו כחי ראל

 ימע מני ימר למה ניע נפח הוה נרל

 שיו ללב רתי עלה מהמ אשו יסב ראל

        

 להמ קנא כחא תמי ממי ואי אחה לבנ

 ומה ההכ פהח רימ רמה היכ עיח ימק

 הוה ינה יהו תתי הוה היה יהו ומכ
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  שם החמישי
  
  
  

 יבמ לבו ליק הממ מעי דשנ ויב הול

 דדי ימח הני כיע כלה ילח אבא וסכ

 ויי רמה ירכ ארי לתא ויו מהו וזה

        

 מממ להר חעי ולמ זהמ יהה ללי נלה

 הער למי והמ עמת ננה טאו שצה הלה

 ואא ישח זוכ מאי ימת האת מנמ עיי

        

 רסנ יבק יאו לשה עוי ננח בפה לחפ

 שלל לכה עחנ מיי יהכ הוה יהה דיא

 ברה קאו עלה ינה חרמ אלו ורמ מאה
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  שם הששי
  
  
  

 דמי מלב יני אמי כלע שיי אבו סלה

 ייב יחמ קלה המכ תאל וחד אמב ווז

 דיו רוה כיר ריע הימ לנו יהו כהו

        

 הוא שימ זכח מעו הזמ תטה צלי לעי

 מאמ ללה יהו למא נהמ הוא למנ נהה

 רעמ ירח עמו מתי תינ היא שמה הלי

        

 נבל בקו אחי שמי יחי חננ בפי אפמ

 לשר קלא עלה נהי הומ והא הומ יחד

 סהר יכה ענו הלי ערכ לוה הרה האל
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  שם השביעי
  
  
  

 הוא כאה זמד ואח ומי הרמ לעפ סמא

 ימה בלמ מלו אהה ויי ברפ אחב והל

 דיא חהה ווו יענ ימנ שוח ושה היר

        

 אמו תאה עמי לתח כיי וזה נכו לחל

 המנ יתי מימ אנש ממכ יער הוע ללמ

 יהי ניח יאא עהי יזל רמה כני מהה

        

 למק מהב רתו יטנ כהע ההה לול קאע

 דינ הלה ויכ רצי מלא חמל ינק בשו

 ולר יעה דיס בנר יהש יהל יהל מלב
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  שם השמיני
  
  
  

 דמי לאה ומז האי ווי ברח חוב סמר

 הוא בהח ומו אחה מימ המפ עשה אלי

 היא כמה לדו ענו יני ורש פלא הוה

        

 מאמ אתי אמי אלי כימ הרמ ונכ מהל

 יני התח אמי תעה זלי יעז נעי ללה

 הוה יני עמי נחש יכמ רהו כהו לחמ

        

 נדר היה כתר ציר מיכ החי לוי ומב

 ליל עמה ויס נרב אלה ההמ ינק קעא

 קומ להב ודי טני עשה הלל הלל שלב
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  שם התשיעי
  
  
  

 כמת אנא ליה מבש עאמ סבט ייי ווו

 הממ היי מרה יצל המע להו אנד החי

 חהו מנה יחי נמכ פנל ליו כבי לוו

        

 והר ליב אומ רלי שאה ירת השא ניה

 יחז רהע חומ אני מנד קכע להח ייו

 מתה עאל ערי סאל ייה וול מככ השה

        

 פאי מלה נות נהא עלמ היש דלי והו

 מזי עלו יאה והב מזר הבח ירל נקמ

 מהמ הלי יימ רלה חהו אלע מכק דהב
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  שם העשירי
  
  
  

 אדמ בכה העק ליל ירח ומה ילה מהמ

 מרמ נזק ריח להב אבי ההו ומז עלי

 שלו דימ יהו עלה תנו ימנ אלה אפה

        

 היה לוי ראל מיש הוא יתי ראש הנה

 יחס העמ רוח אני דנכ רמע חוק לבי

 מעת ירע להא והו זככ ימש אלה הלי

        

 בכל המו ניכ מלפ לנו יימ והח החנ

 הנא עדנ והמ האל ליה מיה רצי יומ

 ובי יוט סיו לימ המע באש איח תכמ
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ב אותיות "ים של שם בן עכשרה דרכבר כתבתי לך הע הנה
צריך ואמנם . כמו שתראה פהי הקבלה "והם מבוארים עפ

שתבין כל דבר שתשים לב שלם למה שתשמע מזה העניין עד 
קודש זאת החכמה היא קדש ות  כל החכמם ותדע כי א.על בוריו
היא תכלית כל הדרכים שאפשר לאדם להשיג בידיעת שקדשים 
אריו כי שמותיו וכרת דרכיו ותהלהשגת פעולותיו ולהשם ו

יתעלה הם הדברים הקרובים אליו מאוד והם הם אמיתת 
 אבל ידוע לכל בעל שכל מקובל שיש בכל מכתב דברים .תורתו

ועל כן יועילו המובנים  .מובנים לחכם אחד ואינם מובנים לאחר
 וועילי לא שוכמ. למי שמבינם ולא יועילו למי שאינו מבינם

ויועילו , פעולותםלמי שאינו מכיר אים החלהסמים המרפאים 
שהם ויודעים תועלתם לחכמי הרופאים המכירים אותם 

אלו השמות כל כן . שיש להם רפואהמרפאים כל חולי וכל מכה 
שמות  י הבלוהם,  החיים ליודעיהם ומכירהםמיהם סהנפלאים 

ם אשר לרבי ואף .ידעם כללשמעם מעולם ולא בעיני מי שלא 
לים בעיניהם מפני שלא הכירו תועלתם שמעו שמעם הם הב
הכירו תועלתם האמיתית לא ישר אצלם ואף לאחרים אשר 

   .דרך תועלת ההיא כי היא הפך כוונתם
  

היא מביאה כי תועלת ידיעת השם  אני יודע באמת וברור ואמנם
ותועלת השגת , הפועל בפועללידי השגת השכל את האדם 

ת והיא סיבת חיי היא תכלית חיי הנפש המשכלהשכל הפועל 
ה "ש ב"תדבק הנפש בשם יתוהוא שבהשגה ההיא  .עולם הבאה

דמות ו ויהיה הדבר הנקרא צלם .לנצח נצחים ולעולמי עולמים
 חיים מתמידים בלתי תכלית כחיי הבורא אשר הוא ,באדם
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, )'כ' דברים ל( "כי הוא חייך ואורך ימיך" ועל זה נאמר .סיבתם

ואתם "ונאמר . עולם הבאחייך בעולם הזה ואורך ימיך ב
 מכלל ,)'ד' דברים ד(" ה אלהיכם חיים כולכם היוםיהוהדבקים ב

שם אינו חי חיים תמידיים כמו היום שהוא המי שאינו דבק בש
 תרדב וכן בכל מקום שהתורה מ.כ מוסיף מלת היום" וע,תמיד
 שם מלת היום או שמים וארץ או שמש תהתמדת עניין מזכרעל 

שגם הם מפני ל המינים " הארץ ריללמכל כאחד וירח או 
  .ופ על כל אדם להרגיש קיומם ולציירם בדעת"קיימים וקל עכ

  
ים שהשם מסר שמותיו שבואשר אין בהם דעת חאבל הפתאים 

שהם כלי המציאה לאדם להשתמש בהם בהבלי מחשבותיו 
עניינים ם או יולפעול בהם כחפצו שינויי טבע, ובשקרי דמיונו

להשיגם ויושגו עם דברים רחוקים או , םדומים להפכי הטבעי
שכל כי בוודאי ה מדע ונווכל זה אינ. והזכרות מדומותהשבעות 

ולעמוד ה לא נתן כלי מלחמתו ביד אחרים להלחם כנגדו "קבה
והאווילים חושבים והסכלים . כנגד רצונו חלילה וחס

ראשונים פעלו בשמות לצורך עצמם החכמים השהנביאים ו
וקים הצריכים פרושים ארוכים והם  ראיה מפסםומביאי

לו החכמים והנביאים עצמם י כא,מפרשים אותם כפי דעתם
והראום אמיתת מעשיהם מבלתי הודיעום פירושי דברי פיהם 

שיתעוררו להשתכל בעניין שקדם למעשה ההוא הנזכר או 
וזה כולו . בעניין הבא אחריו או בעניין בעצמו לפי מה שהוא

אחד אין והסיבה היא מפני ש. ובםקרה להמון חכמי דורנו ר
י "ולא כוונת הפעולות העושות תמיד עמהם מכיר כוונת השם 

אבל קורים מה שקורים במקרה מבלתי . נביאיו וחסידיו
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 שקרים על השם השתכלות ועיון ומחייבים עצמם לשם בייחסם
 . ועל אוהביו ועבדיו האלוהים

  
ורוח  חי ה לבדו אשר בידו נפש כל"ת ב"ואולם האמת כי השי

  עולמו סודותלהם כ מגלה "עודעת נביאיו ומכיר יודע , כל בשר
דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו ' כי לא יעשה ה .וסתרי שמו

 ואת אשר מדריכם ומודיעם את אשר ידברו' והוא ית, הנביאים
 םגיד להם עתידות שיגידומ וכששולח אותם אל עם אחד .יעשו

משנים טבעיים כדי לעשות חות אלוהיים ומוסר בידם כושמו מ
אמת כדי ל וכל זה .מופתים מורגשים לעין כל רואהאותות ו

 ווהיוכי הוא צ' א כי נראה אליו הילעם אשר נשלח אליהם הנב
 . ולעשות כל אשר יעשהכל אשר יאמר לאמור 

  
הדורות ראשי שהתמימה ' מתורת הוהנה אנחנו קבלנו 

הם היו נביאים  ומ,הראשונים שקדמו למשה היו חכמים גדולים
 ואלו החמשה מצאנו עליהם כתובים .כאדם ונח והאבות

כל מי מהמעידים שהשם דיבר אתם ולא מצאנו זה בזולתם 
עם חוה '  הידברזכרון  זולת מה שמצאנו בעניין ,שקדם למשה

 ,וזכרון דברי המלאכים עם נשים אחרותשכל זה לעניין והגר 
 אלה יש להם קצתם  וזכרון מלאכי לוט וכל.אין צורך להזכירם

 וצריך עיון גדולשאינם כפשוטם דברי נבואה ומהם סודות 
דורות הראשונים אמרו חכמינו העל אמנם ו. להבין אמיתתם

הראשונים היו שגם ל נתנה תורה לראשי הדורות כלומר "ז
חים לעם כי כל י והיו מוכ.בעלי חכמה ומדע ומכירי האמת

 ,וכמו הנביא בעצמהיודע האמת הוא מחויב להודיע לכל אדם 
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מודיע הוא  הלאכל מי שיודעו והכירו הכיר ידע וכי האמת אשר 
 אלא שהנביא יותר . אשר הודיעו לו ולנביא בשווהאתאחר ל

ואל תקשה לי ממאמר האומרים  . מהחכםי האלוהוחזק בשכל
כי זה נאמר לכוונה אחרת ואין זה מקום , חכם עדיף מנביא

 לדבר ופע האלוהי מכריחכי השאבל הנביא בידוע . פירושה
אבל ולעשות מה שאין החכם מוצא ובנפשו זה המכריח החזק 

 . וכפי מה שיזדמן לו ידבר או יעשהמוצאו חלש

  
 ,הסכל אשר לא השיג דבר בכל העניינים האמיתיים והנה
 ראיה להקשות על דעתו פעמים רבות מאנשי הזמן אשר והביא
ם השם ולעמוד מופתים להלחם בהם עאותות ו אשר עשו ,עברו

 והנה שכח .כנגדו בשם המפורש והתעו אחריהם חכמים רבים
 "ונתן אליך אות ומופת"ה " רבינו עזה המקשה מאמר משה

" דברי הנביא ההואל אלא תשמע " "ובא האות והמופת"
את אתכם לדעת הישכם אוהבים אלהיכם ה יהוכי מנסה "

ידוע שהניסיון  ואחר שהדבר כן .)' ד'דברים יג('  וכו" אלהיכםהיהו
 אוהבי האמת והשונאים הודיע ולפרסם בול' יתהוא מאת השם 

והשם  ,כ אפילו הכח ההוא אשר פעל בו נביא השקר" וא.אותה
 יכ כלי אמת וכח אלוה"היה ג, מסר לו כלי מלחמתו לפעול בם

באיזה מדריגה הם מאהבת את ישראל לנסות בהם השם שחדש 
 לעזוב האמת אפילו  כי דרך מכירי האמת באמת שלא.האמת

 וזה כי האמת אינה מתבארת לעולם במופתים .בעבור מופתים
תבאר לאדם האמת מואם . כ"מורגשים לבד אבל ובמושכלים ג

 בעבור אלף ו מושכלהוזילא יז, חדושכל אמבאות ומופת 
 ואם יזוז .להכחיש מה שהמושכל אצלוממנו מורגשים בבואם 
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לה בידו מופת מושכל שלא עמושכל בעבור מופת מורגש בידוע 
והוא חשבו מושכל או , ומהדהיה מופת מכאשר חשב אבל 

ממית ה וזה הטעות .ומה כמושכלדמקראו כן להיות אצלו ה
 ומהדומה למושכל ונדבקים במדחכמים רבים שחושבים המ
וזה קרה להם מפני מזגם הרע . בחשבם שהוא אצלם מושכל

 ואפילו ,םשנמזגו בו בעת יצירתם ולא יציירו מושכל לעול
 , או מפני מיעוט השתדלותם בספרי החכמה.למדו כל ימי חייהם

 . אפילו בהיות מזגם ישר שווה בתולדת,ותאו מפני סיבה מהסיב
 .כ זה קרה להם בעבור שלא הורגלו מושכל אמיתי לעולם"וע
 ומי ,כ לא ידעו האמת מכל בני אדם כי אם נביאי האמת"וע

האמת מה שקבל בפה  וידע מדעתו שכן הוא ,שקבל מפיהם
   .ומה שנמסר לו מפי השם, מהנביא

  
מפני היות זה העניין כולו כן כאשר אמרתי לא יוכל האדם ו

להתפאר בידיעת השם לאחרים ואפילו אם הוא יודע בעולם 
מר אמת ואפילו אם יעשה בכח השם ובעצמו מכל צד שהוא א

כ לא יועילו למקבלים כלל "אותות ומופתים ונפלאות אעפי
אבל . מורגשים ההםהציא שכלם מכח אל הפועל במופתים להו

 עד םשכלימו ים ללמדם מופתאהיתועלת המלמדים כולם 
 ,באמת מה שהשיג הרב המלמדםבמופתים ההם שישיגו גם הם 

ש נפויצא שכלם מכח אל הפועל ויושלמו השלמת הצלחת ה
לא זולת  ,לתוע כי זה לבדו הוא הת,נצחית המשכלת להשאירה

ת הם בלי ספק מכלל והמחשבות של שאר התועלושאר . זה
 .יתתיאמ ההמונעים את הנפש מהשגההמדומים הדברים 

מה בקצת תועלת אבל התכלית העליונה כולה בם י שיש "ואעפ



 חיי     העולם     הבא

 נז 

 יר והשם יצילנ"שאינם קרובים לדמיונות הנמשכות אחר יצה
 . מהמחשבות ההםי וכל הדומין ליאנ

  
ה וזה אצטרך ליישר  זואמנם אחרי שהכוונה בספר הזה להודיע

שמתוך כך בא  מי שחפץ באמת הדרך האמיתית והנכונה לפני
ל שמתוך שהאדם משתדל לדעת את השם הנכבד "ר, לידי כך

, ולהזכירו בכל לבבו באמת אולי ימסור לו הכח העליוני הפועל
י טוב מאד לפרש  להראנכ "עו. ויצטרך לפעול בו לכבוד השם

תנהג בם  או לתלמיד להאמיתת כל הדרכים הראויים לרב
 עד שלא יסופק לו דבר מכל ,בשעת הצירוף או בעת ההזכרה

 מכלל מה שידעתיו אני מפי סופרים ומפי ומה שאפשר לדעת
 ואכתוב תחילה עניינים מוכרים .מוש' ספרים ומפי השם ית

ת כללי החכמות ועיודמת ו התחלו על זה ויהימםלהקדי
 אחריהם מפתח פותח  ואמסור לך,ות בשמות ובאותיותיהאלוה

 ואפתח לך בו חדרי ,כל מנעול ומגלה כל דבר סתום וחתום
ם "ל עול"ו ש"נוראים שהם כבשונבדברים חדרים נפלאים 
 .ם"ת אברה"ה שהוא ברי"ל מט"ן ש"ת די"המורים סודות בי

ב "ת הל" והנה אותיו.ש"ן ר"ר שהוא שי"כמו שרמזתי בסוד ש
ן וגם " ראשוא"ל נבר"ת כ"ל והם תכלי"י שכ"שהם שר

 .ן"ם אחרו"ל אד"ר כ"ה והוא ש"ת ההשג"ת מציאו"תכלי
 .ן שם כללי לכל הבאים מזרעו"ם הראשו"ר האד"והסוד חמ

י "ם כלל"ש ש"ן כאשר נפ"ם אחרו"ל אד"ר כ"כ הוא ש"וע
ל להעמיד כל עומד קיים ובלתי קיים חוזר "שכש "נפל "לכ

י להבינו  ועל דרך זה תבין העניין הראו.וחלילה לקיום מיני
 כי הדרך הזה המיוחדת היא לבדה דרך ,מכל אשר יבא אחריו
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והיא הקרובה להשגת האמת בזמן מועט כמו ולא זולתה  ה"יהו
בשלשה חדשים עד ' ם משה את עם הישהחכ' שלמדת מתורת ה

 כל אחד ,שעלו כולם למדרגת הנבואה או למדרגה הקרובה לה
 תבשמעך עשר וכן זה .פי מעלת עצמו בשמעו עשרת הדבריםכ
 .שמות מפי הגבורה אחר שתזכירם בכוונה שלימהה

  
אותיות הנכתבות כגון ה והן . שלשןהקבלה האלוהית ה תוהתחל

ב אותיות "ק שהן כ"י לנסעצ"ת הוזחט"ד כפר"ש בג"אמ
 והן כולם מלאכי ,התורה שבהן נברא כל היצור וכל הדיבור

 . הרי אלו בפרטן ובכללן הם ההתחלה הראשונה.עולםה
 גלגל התורה ושמה אצלנו צירוף תהשניה הנקרא ההתחלהו

 נמצא כל הדיבור מצורף וכל היצור פםרטהאותיות שמתוך הצ
השלישית נקראת רוח הקדש והיא המניעה  וההתחלה .מצורף
 ופעולתה נמצאת בנקודות המניעות .הגלגל הזה התורייאת 

 כנשמתא אותו נקודתא באתןדמיא"האותיות כמאמר החכמים 
 דומות הנקודות באותיותיה ,פירוש". א דאינשייבגופדחיי 

 לא יתכן תוי כלומר שהאות,כנשמת רוח חיים בגוף האדם
 ההתחלות הללו שמם שלש ןכם  והנה א. נקודא בלניעםלה

 בסוד ,ן מצורף צאן"קודות נוטריקון אצנירופים וצותיות וא
וכיעקב  רהם ואדם רועה צאן בהיותו שלם כאב.משה רועה צאן

והצירוף מגלגל האותיות והניקוד מגלגל . ו ומשה ודודובני
 הניקוד עד תהצירוף ורוח האדם אשר אלהים נתנה מגלגל

ואחר . ייר ויאיר בנפש הציור הראוי לכל משכיל מקובלטשיצ
 ההתחלות של קבלה עליך שתדע הכוונה השלששהקדמתי אלו 

כל האותיות אינם כי אם סימנים שא שתדע י וה,כולה בהם
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 הוא עטים נפעלים בידים שהם כלי הפעולה האנושית והמורגש
המכתב מצוייר בו וכאילו הם אצבע כותב ומצייר שבו כל כלי 

אמצעי בין שני גופים גוף פועל הציורי האותיות וכאילו הוא 
ל גוף האדם וגוף הקלף שהאותיות "וגוף נושא צורת הפעולה ר

קסת אל  והעט הוא מתנועע ומניע הדיו מן העליומצויירות 
הקלף והדיו דומה לחומר והדעת האנושי נותן בו צורה ולא 

 דיו וכל חומרבלתי אות מצא אות מדיו בלתי צורה ולא צורה י
   .כלל דיובהצבעים שבהן יתכן לכתוב שמם 

  
ה החכמה בצורת אותיות לפעול אותם בידי "ת ב"ועשה השי

חקקו הצורות ההן ו עד שי,אדם כדי שיורגשו לעיניים
 וממחשבת הלב יבואו ,ות ויושגו בדמיון מחשבת הלבהמורגש

 ותצייר הנפש בציור שכלה המוטבע בה ,במעלת הבנת הנפש
בכח מציאות העניינים המובנים מהאותיות בפועל שלם כמו 
שיורגשו לעיניים העניינים הטבעיים הקרים והלחים 

 כי ,והיבשים והחמים אחר הנגיעה, תחילהים בידים ששוהממ
שו עד שיבחנהו ש למריךצינו  האש אותוראבדם אין ספק שהא

 מישוש א כי כל בר דעת יודע זה בל,לדעת אם הוא קר או חם
 דרדר כל אדם יודע י עשב הנקרא כ, שורףומכיר כי הוא חם

י "אעפול בשר האדם " ר,שורף את הגוף הנוגע בוהוא ש
וכן .  וכיוצא בזה בשאר הדברים היודעים,שבשרו עב שסובלו

בר נודע בבירור שהם מחכימות הלבבות כי זה טבע האותיות כ
י שיש אנשים רבים " ונכתבו בספרים ואעפצוירובריאתם ולכך 

 .הם כמו הבהמותכי שרואים ציורם ואינם מכירים תועלתם 
 הוא בין שאר בעלי החיים תחילהההבדל בין האדם וש וידוע
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דיבור אין  ו.כי האדם חי ומדבר ובעל חי בלתי מדבר, הדיבור
 מוצאות הפה והן חקוקות בקול חמשה אותיות נזכרות בבלתי

לאדם  אדם יןבש ואמנם ההבדל .וחצובות ברוח וקבועות בפה
באמיתת מי שיודע יותר שכל הוא הבנת דרכי ענייני האותיות 

גדול מחבירו אצל השם ה הוא ןבסתריהדרכי האותיות ו
והוא אשר השם משפיע עליו מחכמתו יותר . ובמציאות
והוא אשר ההשגחה נמשכת אחרי שכלו  ,ות האותיותבאמצע

 ואין ספק שכל .ובהבנת דרכיהןיותר כששכלו דבק באותיות 
   .הצירוף והניקוד נכלל בזה

  
ואמנם כל משכיל יודע באמת שיש ספרים שמחכימים את 

פ שאלו ואלו "אעו .ם יותר מאחריםטהאדם אפילו בפשו
פרים רבים  שאין ספק שיש ס,מאותיות שוות ולשונם אחד

כתובים משירים ומדברי הימים ומעניינים שאין בהם תועלת 
שיש בהן רבים אחרים ויש ספרים , רבהולא חכמה גדולה 
עד נעלים סודות מגלים  וות נפלאות וחכמותת גדולותועל
 תיוחכמקצת ת האדם לידיעת השם ולהשגת דע םביישמקר

כל  וסיהראשונים סכל הכוידוע שהמשתדל . ות מעשיונפלאו
משתדל ה אך .ו מחזיק בסכלותוניהיה ואם החכים מעט עוד

לם מה י וש.יהאמיתאחרונים והממית עצמו עליהם הוא האדם כ
 ות ואם כל ספרי החכמ.ושהיה חייב לבוראו שלכך ברא

 השתדלות תמביאים את האדם לידי חכמה זאת הנזכרת פעם אח
 זאת החכמה אשר היא חכמת השמות ,גדולה אחר שנים רבות

 היא המביאה את האדם לידי השלמות ,יא לבדה באמתה
ת פעמים רבות מאד י האלוהההשגההאחרון אשר הוא 
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ן כממוזג ומואם האדם  .בהשתדלות מעוטה אחר זמנים מועטים
 מהמידות הטובות הבינוניות שהן הוומורגל כאשר זכרנו

הקדמה יסודית לזאת החכמה העליונה הקדושה והטהורה 
 כל הצעותי אחל להודיעך את אשר  ואחר הציעי.הנכבדת

 .תעשה בבקשת השגת השם בשם

  
 ושם ,דע בני יעזרך אלהים כי השם הוא עצמו ועצמו הוא שמו

א " הד"וי אותיות והם באמת 'השם המיוחד לו הוא מורכב מד
 ובעבור שהם ראש תוך סוף יורו על .והם אותיות הנעלמות

ם " מקו והוא סוד כללי הנקרא.השם שסודו ראש תוך סוף
 ,ה" וזה בחשבון המרובע יוצא מן יהו.ן"ן הוא אמו"ונקרא זמ

ר " ושניהם בצירופם החמ,ת"ע אותיו"וזה בגימטריא ארב
 ,ה"ע הנקב" וסודו מטב,ע"ן מהטב" זק,ם"ן ממקו" ז,ח"בכ

 והבן זה סוד . כי טבע השמים מים גם טבע המים שמים.ן"זכרו
ים דומה לרקיע בעניין צבע , ל" חזהראשון המופלא ממאמר

 ואם תשכיח , שאם תזכיר תזכור ותזכר,התכלת והוא לזיכרון
י "ם ח"ם והכל ש"ו מ"ף ו"ם קו" והסוד מ.תשכח ותשכח

, ה"ה וזה סוד השכינ"ר ונקב"ה זכ"יהומן  שהוא יוצא ,ודעהו
ם "ם אד"וכך הוא הסוד צל. ה"ר ונקב"זכ, ה"ם וחו"י ואד"שד
ה "ה שהיא רכ"ה פעמים י" והוא י.ה"בר ונק"ה זכ"ם חו"וצל

, ה"ר ונקב" הרי שניהם זכה"ה שהם קס"ה פעמים ו"ועוד י
 והאדם .ה"ה בשם ו"ה ושם י"ה בשם י"שנבראו מהרכבת שם י

 והסוד ,ה"והאשה חו )'ז' בראשית ב( "ויהי האדם לנפש חיה"חיה 
 ,ח"ה פ"פעמים ו'  וח,כ"ה והם ק"פעמים י'  ח,ה"ה ו"ח י"ח

ה ותכיר הפנים "ף פ"ף ומלאהו כ"ק קח כ"ח פ"ד כהרי הסו
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 וזה הסוד נרמז למעלה מן העשרה שמות .ד"ף למ"שהם אל
 ועיין .מעניין פח נסי שסודו פינחס שהוא תכלית מחזורי חמה

   .שם ומשם תבינהו וכבר
  

הודעתיך כי החומר הנברא הנקרא מבריא שסימנם אלף וכבר 
גלות מהחורבן ועד ומאתים ושתים עשרה שנה כמספר שנות ה

ה ואת בני יהוב אתכם נאום "ארי" והבן זה וסימנם ,היום
ן וכללם "ם נו"ן מ"ן זי" וסוד זמ).'ט' ירמיה ב(" בניכם אריב

י " שמוחבר מספר זמן נברא ותמצא כלל. א"ר והוא נבר"החמ
' וזה דרכו הוא י. א שסודו משותף כמו שתראה"הד "והוא יו

ו של " והשורש הוא רי,ירושלם' ופירושו הוא עשירי בסוד י
בחשבון מרובע שכינה עם כל המספר אשר לפניו '  והנה י.ים

י "י ושד" אדנם ומספר.ד כל אות בסוד מרובע"ף עד יו"מאל
ע העליון "ם והוא הרקי"אלהיהל אשר שם "והם שמות הערפ

נהר דינור נגיד ונפיק "ד תמידי נצחי ושמו "ר העומ"והוא הנה
ים מעידים עליו והם מהשם נו פ"כי הרי ).'י' זדניאל (" מן קדמוהי
השמים מספרים כבוד "כי , ם כבוד אלי ומספר.והשם מהם

 ).'ב' תהלים יט( "ומעשה ידיו מגיד הרקיע" שהוא הפנים "אל
 וסוד ,א"ו ה"י' ד שהם באמת ,ע"ד הרקי"ו מגי"יה עד"ם י"וש

ואמנם . א והוא כאשר זכרתי"ד ה"ה שלם שהוא יו"הרקיע י
ה מקום כבודו " ואי,ו"ופירושו מצורף איה' א ו"ייין השני ההענ

והשני ת " וסוד הראשון בר).'כמו היא ו( א ששיתי הו וסוד,להעריצו
א " וסודו צ,ש שווה להם"ח הקוד"ר ורו"ת זכ"ז ושניהם ב"כ
 והכוונה כולה שיתוף הדבר הנקרא .ת"ע צבאו"ל מודי"ת קו"ב

 הפועל עם הנפש עשירי לשכלים הנפרדים והוא שם השכל
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 שהם חמשת ,א שישית לכוחות הגוף כולםיהשהנמצאת בנו 
חושים מרגישים ' המורים על הא "החושים והיא אחת בסוד ה

 ברכא "ואמנם יוה. ועל כח אחד מיוחד מצייר פנימי לכל הגוף
בחילוף הסוד הוא והתבאר שהוא שם השם המיוחד לו יתעלה 

 .ה" ויהיה השם יהו' במקום אא"הגם  ו' במקום ה'בהיות א
 והזמן כולו אצלו וףסוך תאש הוה ויהיה שהם רוובשילושו היה 

כ בחילוף "ה שהוא שם העצם ג" וכן אהי.שווה מה שאין כן לנו
 סוף דבר תדע לך שאין לשם שם עצם .ף"ל לאו" וו" לוף"לא

ה "השם ובתוספת ומה הוא עיקר " כי י,ה"שלא יהיה בו י
 .ה"שם כולו שלם ויהיה יהואחריו שהוא סוף השם יהיה ה

. ה"השם שלם ויהיה אהייהיה ה לפניו שהוא ראש "ובתוספת א
ה להיותו "שלם יוניהם ולא יחסר וייה אמצעי ב"כ הנה י"וא

 'וסוד הראשון א. וףסוך תאש  והנה סוד השם ר.תוך השם
ה וזה סוד שם בן "ה וסוד אמצעי יהי" הו'ה וסוד אחרון י"הי
 כי הראשון ,ה מורה סוד ראש סוף"יה "ואולם י. ב ודעם"י

 שניהםבי והסוד "צחונפה "יסודו י והשני "ה קדמונ"סודו י
ר " זכ,ד"י אח"ד דבר"ו אח" והרמז דבר,ד" תמי=)י"י עם פצחונ"קדמונ(

 והסוד .ם"ן אד"ל שט"ן כ"ם שט"ל אד" כ,ע"י הטב" בשנור"זכ
כ כל הזכרה נודעת שדרכה " וע,ה"ם המדינ"ל ש"ם העגו"ש

   . ממנה ממשלה אלוהיתלקבל
  

ה "ז שם יהו"ל ע"מגד"וסימנו , ז"כ כלל השם הזה ע"והנה ג
ו "ה מתחלף אהי"גם סוד אהי ).'י' משלי יח( "בו ירוץ צדיק ונשגב

 ,ה והוא התוך"י והוא יהו" הרי אהי' עליו דם שי,והוא הראש
א והוא "ו ה" וחצי השם ו,ה הרי הסוף" והוא יהי' עליו דםשי
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ד "ה הו"י הודא"ודוו "יוד ו"ו אודה" הוא הוד.חדי והוא הא"ח
ב " כי לשמו נאה להודות על כ,ה"ה הודא" הודיה"ד יהוד"הו

 וכל אחד .ד"י יח"ה כמספר אהו"ה בתוך הוי"ת שהם הוי"ההויו
ה ושניהם "ה מיל"ה וכל פ"ב פ" לםא וסוד"ף ה"לבדו אל

פה ה )'יד' דברים ל( "בפיך ובלבבך" .ה"ב והפ"צריכים למול הל
שם בלב לחשוב ב ו,להזכיר בו את הנזכר בהזכרת השם הנכבד

ם תכלית ב כי ,ם בעצמםהבעת ההזכרה כלומר באותיות ה
ל "ד א"ו אז כבו"דד ויו"ו יו" ו. סוד הדיבור כולוםההשגה וה

ד הוא "א עליונה הפס"ו י"ד הנולדים מן ה"ה ס"ם פ"אלהי
ע " טבי והוא"ד טבע"ן שהוא יסו"ק העליו"ח החל" כובהיות
 ויודיעו האמת בכל זה כללי צורות .י"ע כלל" כלומר טב,י"יסוד

 כי החלק קל לשנותו לשעתו אך .האותיות המתמידות וחלקיהן
להזכיר השם כדי -כ הכוונה הראשונה"וע. לא יתמיד על שינויו

להרבות מה שקבל -ת והשני.לקבל ממנו שפע חכמה ודעת
זק השפע עד שובו ולתקן הספקות הנחשבות בעניינים רבים ולח

 ויעלה מדבר לדבר וישוב ,יותר שלם אצל המקבל ממה שהיה
. לקבל ציווי דבר בהגדת העתידות- תוהשלישי. רוח הקדש

- והחמישית. ח וידבר ויכתובילחזק הלב עד שיוכ- תוהרביעי
מופתים לשנות הטבעים בחלקיהן בשעת והללמוד אותות 

 .הצורך כאשר יצווה השם

  
ה " שסודו חכמ"ויסע"וא תלוי בשם וכל זה הדרך ידוע שה

ה והוא בעצמו מלאך "ך האדמ"ה והנה נסתרו מלא"ובינ
וזה הסוד הוא  ".ויסע מלאך האלהים"כ נאמר " ע,האלהים

 ,יוד אותיות"שלו המוכרח בי'  וגימ,שורש כל מה שבא אחריו
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י "ל כ"ד הסכ"י יעי" כ"ד על כס יה"כי י"הוא נודע מסוד 
 ".מדר דר' לק' מ' הוה בעמלחמה לי" ,ל"ע הכסי"יד

 .ח בסוד העיבור ואמנם לא תשכח והבן זה"והמוכרח שכ

 

אבל יש בו ' כי בזה השם הקדוש אין בכל אותיותיו אות ג ודע
 ואמנם כל האותיות .ה"ו שסודו אהי"א אותיות כמספר יה"כ

האותיות לבד לא נכפלו והם '  אבל ב,הם רביםמנכפלים בו ו
הם תכלית מספר האחדים והעשרות  כי ,ט והוא לסוד גדול"צ

ט ומצד "והם מצד אחד צ תכלית'  כי יש למספר ב,מצד אחד
 'סגול והוא אצלנו שם על ג' ט בגימ"ואמנם סוד צ. י"אחד ק

 ' שהיא צורת ג'נקודות המעידות על שם המיוחד בצורה זו ייי
פסוקים שווים במספר אותיותיהם שהם ' ד בצורת ג" יומיםפע
ו וסתרו "ד וא"ש יו" והסוד רי.ו"ר רי"ודם דיבב וס"ב ע"ב ע"ע

בישראל " וזהו ,ה"ר אהי"ה אש" אהינוו וסימ"ו וידי"ראש
 .ה"י ואהי"י היית" מורה לאמור אנכ,)'י' עזרא ז( "ט"ק ומשפ"ח

 .ה"ה ויהי"ה והי"הויות המורים על הו' הרי לך זה לעדות על ג
 ,ה" על והיי מעיד" ודיבור היית,ה"י מורה על הו"כי דיבור אנכ
ניהם הוא כי יוההבדל אשר ב. ה"ה מעיד על ויהי"ודיבור ואהי

 והשניות הם דברי ,ויות השלש הראשונות הם דברי השםהה
 וכן .ך"ך א"ך א" שווה אםה סוד"ר אהי"ה אש" אבל אהי,אדם

ך "ך ו"ה והוא ו"ה יהו"ה יהו"ה הוא יהו"ה ויהי"ה והו"סוד הי
 .ה"ה האלו"ה האלו"ו האלם חברם שנים שנים ותמצא.ך"ו

ל " א,ועניינם שלשה עדים מעידים על האלהות עדות ברורה
 והו יהיה ,ו היהיהוו היה יה וו היהיהו, ל הוה"ל הוה א"הוה א

 ,ל"ו סוד גלג" וכל ס. סוד סגול הנזכרו וזה.והו יהיה והו יהיה
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ה "ל הו"ל ג"וכן סוד ג. ט"ל והם צ"ל ג"ל ג"ל סודו ג"והנה סגו
  . ך ודעהו"והוא סוד אלהיה "ה יהי"הי
  

ומאחר שהודעתיך סודות הדרכים האלה המשולשים בשילוש 
שם המיוחד ה המשולשת וכלל השם כולו הוא אחד והוא הקדוש

ב בצורה "ה הוא ע" אודיעך כי יהו.שהוא בעצמו שם המפורש
 ואחר שהוא כן הנה .ב"עהם ה כולם יחד "ו יהו"ה יה"י'  י,זו
 .ב"ב ע"ב ע" הם עה" יהוה" יהוה"ה ויהיה שהם יהויהוה וה

 ' ו,ה" וזה סוד עניין והי.ה"ו הו" ה'ה, ה"הוואמנם זה סוד עניין 
 .ה"י ויהי"ה ויה"י וי" ו'ה ו" וזה סוד עניין ויהי.ה"י והי"ה וה"ו

ם "ו פני"ן ושלשתן כ"ן והשלישי דמיו"ב והשני די"והראשון ל
 הדרכים הנה אלה. ף כף זכות כף חובה"ף וכ"כוסודם  ,עצמו

כולם אשר זכרתי לך הם כמו מפתח לפתוח בהם דרכי שמות 
 אראך ר שמסרתי המפתח בידך ואח.העשרה הנכתבים למעלה

דבר החדרים אשר תכנס בהם עד שתמצא החדרי דרכי 
 ואל תזוז מזה הדרך .תכליתו לפי יכולתךוהמבוקש אצלך 

האמת ובזה תצליח תכלית בשום פנים אם אתה חפץ למצוא 
 .השםבעזרת 

   
ייחד לבבך וטהר גופך ו הכן עצמך .לקראת אלהיך ישראל ןוהכ

.  בעולםובחר לך מקום מיוחד שלא ישמע קולך לשום אדם
 ושב בחדר או בעליה ,רוהיה יחיד ומיוחד ומתבודד מבלי אח

 אפל תיבואם תוכל שתעשהו ב. ואל תגלה סודך לשום אדם
הר לפנות והז. ואמנם הטוב והישר שתעשהו בלילה. מעט עשהו

מחשבתך מכל הבלי עולם באותה שעה שאתה מכין את עצמך 
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ותתעטף . ואתה מבקש שיודיעך גבורותיו, לדבר עם בוראך
 כדי שתהיה ירא  אם תוכלבידיךוך שתפילין בראשים בטלית ו

ונקה עצמך . בעת ההיאאז וחרד מפני השכינה אשר היא עמך 
כל זה מועיל כי , ואם תוכל יהיו כולם בגדים לבנים, ובגדיך

ואם יהיה בלילה הדלק נרות .  מאדלכוונת היראה והאהבה מאד
ואחר כך תיקח בידך דיו ועט . הרבה עד שיאירו עיניך יפה יפה

אלוהיך ' וזה יהיה לך לעד שאתה בא לעבוד את עבודת ה. ולוח
, ם רבותעוהחל לצרף אותיות מעטות . בשמחה ובטוב לבב

 םושי, ם לבבך בגלגוליהםוהפכם וגלגלם במהירות עד אשר יח
וכשתרגיש בך שכבר . לבך בתנועתם ובמה שתוליד בגלגולם

חם לבבך מאד מאד בצירופים והבינות מהם עניינים חדשים 
עצמך מתוך מ םאשר לא השגתם בקבלה אנושית ולא ידעת

והשפע נשפע . וכבר אתה מוכן לקבל השפע, העיון השכלי
הכן מחשבתך  ,עליך ומעוררך בדברים רבים זה אחר זה

, האמיתית לצייר את השם יתברך שמו ואת מלאכיו העליונים
עומדים או יושבים סביבך , לציירם בלבבך כאילו הם בני אדם

ואתה ביניהם כמו שליח שהמלך ועבדיו רוצים לשלחו והוא 
 אם , מוכן לשמוע מפי מי מהם ישמע דבר השליחות)השליח(

כולו הכן שכלך רך זה יואחרי צי. מהמלך או מאחד מעבדיו
מתוך או לך וולבך להבין במחשבתך העניינים הרבים אשר יב

 ועיין בכללם ובחלקיהם כמו איש ,האותיות הנחשבות בלבבך
 או כמעיין ,שמגידים לו משל אחד או חידה אחת או חלום אחד

ופתור העניין אשר . עמוק מהשגתואחד בספר חכמה בעניין 
וכפי מה שתבין . לב אשר תוכותשמע לפתרון המעולה ולקר

לו ווזה כ. וגם באחרים לכל מה שיאמרו לך, ממנו תדין בעצמך
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 והקולמוס מבין אצבעותיך או חוליהיה לך אחר שתשליך ה
 .אחר שיפלו הם בעצמם מתוך רוב מחשבותיך ומרוב שמחה

  
ודע כי כל מה שיתחזק אצלך השפע השכלי הנכבד יחלשו 

ל גופך להשתער שערה ויתחיל כ, איבריך החיצוניים והפנימיים
כל פנים תמות בעת   עד שתחשוב בעצמך שעל.חזקה עד מאד

כי יתפרד נפשך מגופך מרוב שמחה בהשגתה ובהכרתה , ההיא
תבחר מות מחיים בדעתך כי זה המות קורה עד ש. מה שהכרת

.  ובסיבה זו תחיה הנפש תחיית המתים לעולמי עד,)בלבד(לגוף 
ואם תרצה אז לכבד . פעואז תדע שהגעת אל מעלת קבלת הש

הסתר , בחיי הנפש והגוףבאמת את השם הנכבד והנורא לעבדו 
אל תקרב הלום של "פניך עוד ותתירא מהביט אל האלהים ו

נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת 
 ושוב לענייני הגוף וקום משם ואכול מעט .)' ה'שמות ג(" קדש הוא

. השב רוחך לנדנה עד זמן אחרושתה מעט והריח ריח טוב ו
אלוהיך המלמד לאדם ' ודע כי אהבך ה .ושמח לבך עם חלקך

  . דעת להועילה
  

ותעשה דבר זה פעמים , וכשתהיה בקי בעניין בחירת חיים זאת
חזק ואמץ כח בידך מאד , רבות עד שיעלה הדבר הזה בידך

חזק ואמץ לבבך .  עליונה מזאת)בשיטה אחרת(ותבחר עוד בבחירה 
חשבותיך השכליות והחל להזכיר בכוונה שלימה ותכין עצמך ומ

 והחל להזכיר השכליותוכוון מחשבותיך . ל"כאשר אמרתי כנ
 )הטבעי(בכוונה שלימה בניגון ישר ונחמד ונעים בניקוד האמיתי 

   ,של כל אות ואות בשם זה



 חיי     העולם     הבא

 סט 

  ֵה ָלָל  ִש ֵהֵמ  ֵמ ָלָע  ֵט יָֹס  יֹ ָליֹ  ָו ֵהָו

  
עד הגיעך , עשר נשימות  הקדושים בשמונהששה שמות משמות

אם לא יכריחך השפע לפסוק , ם" אל סופם שהוא שם מו)באופן זה(
 וכי הקבלה אצלנו היא שהשפע בא לאדם השלם בהגיע. ביניהם

ד שמות שסימנם "ראשון אחר שהזכיר כהפסוק האל תשלום 
ואה  אתה רז וא.)' ב'שיר השירים ה( "קול דודי דופק" וסימנינוי "דוד

ואתה כי שך בלשון ישמעאל זקן , ך"ר או דמות ש"דמות נע
סוד שמו של ון "ן וזק"ר הוא זק"נע' וגם בגימ, רואה זקן

 . נער ושמו גם כן חנוך)גם נקרא(ן והוא "הוא מטטרוהנראה לך 
 "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה"והרמז 

כי כאשר דרכנו . סודו חבר חנוך עם דרכו ותמצא .)' ו'משלי כב(
ובראותך אותו חזק לבך והבן דבריו . כחו כן כחנו דרכו

השמר מפניו ושמע בקולו אל תמר בו כי לא ישא "ו
י והוא " הנה שמו שד.)' כא'שמות כג( "לפשעכם כי שמי בקרבו

ד "והנה כ. ן שר השמות המדבר מתוך רשות השם"מטטרו
דבר אדני כי " ,ובדבריו ענה לו. ב אותיות"שמות יש בם ע

ך המודיעך "ך והוא המלא"ב ד" ע.)' ט' ג'שמואל א(" שומע עבדך
והוא המדבר מתוך פסוק ראשון של , ל"ה ושמו גבריא"סוד יהו

. ה לך נפלאות הנבואה"והוא מרא, שם הקדוש הנזכר על פיךה
 'במדבר יב( "במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו "ו סודכןכי 

ם שסודו "וגם חלו. ל" הוא גבריאק" פסווה שסוד" כי מרא.)'ו
עתה הנה בשמים עדי ושהדי  גם"ו. ך"י הוא חנו"עד

 . שהקבלה כך היא באמת,)יט, איוב טז( "במרומים
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 )ד שמות ראשונים"כ(ואם חס ושלום לא קבלת דבור מפסוק ראשון 
  .שוב עוד מפסוק שני והוא זה, שהזכרת כראוי

  

 ֵמ ָו ) יֹיֹ ֵר ֵה ) ִש ָת יֵֹר ) ) ֵה ֵה ָת ֻנ

  
וכוון בכוונה מעולה ותהיה הנשימה שתנשום בכל אות ואות 

והניגונים .  בניגונה)באות(נשימה נמשכת אחר הניקוד אשר בה 
דש  קִּפּתּוֵחי חָֹתם( בסימן ,כולם חמש לבד והם נֹוָטֵרִיקּון

 ובכל המקומות .ֻא ִא    ֵא רם אֹ +ו וזה סד).'לו' שמות כח(" היהול
קודה וכן האותיות המנוקדות כמוה יאות האחת כפי נתזכיר ה

ומפני זה אצטרך להודיעך . בנשימה אחת שווה תנשום בהן
ב הם " והנה תדע כי כל האותיות שבשם ע.מספר ניקוד השיווי

אותיות מנוקדות בניקוד ראשון ' והנה ב. א כמו שהודעתיך"כ
 וה והן אותיות מנוקדות בניקוד שני שו'והנה י. שווה והן יֹ קֹ

  אותיות מנוקדות בניקוד שלישי' והנה ז.+ ָד ָו ָז ָכ ָל ָס ָע ָצ ָת
והנה אות אחת מנוקדת בניקוד אחד .  והן ֵב ֵה ֵח ֵט ֵמ ֵפ ֵרשווה

 והנה עוד אחת מנקודת .א ִשימיוחד והוא ניקוד רביעי שווה וה
ויש באותיות עוד . א ֻניבניקוד אחד מיוחד והוא ניקוד חמישי וה

 'אחרת מנוקדת בניקוד שווה לניקוד הרביעי והיא אות גאות 
ואף על פי יש לה מציאות . ִששהיא שין אות וניקודה ִג כניקוד 

 מטעם )ב"ע(אין לה מציאות בזה השם , ביתא ובספרים–באלפא
ואחר שתתחיל בהזכרת האות תתחיל להניע לבך . שזכרתי לך

וראשך בעצמו ,  מפני שהוא פנימי)בדמיון( לבך בציורו ,וראשך
ונענע ראשך בציור הנקוד אשר באות . מפני שהוא חיצוני

 .שאתה מזכירה
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 )מהאות( דע כי הנקודה שלמעלה ,וזהו דרך הציור של התנועה

אבל ארבע נקודות , וזו הנקודה לבדה היא למעלה. שמה חולם
וזו אשר למעלה מן האות שהיא אֹ . הנשארות הן למטה מהאות

ה אל תטה ראשך לא תבהתחל, 'אות ק או ב'כשתזכירה באות י
אבל ישר את , לימין ולא לשמאל ולא למעלה ולא למטה כלל

צורה שאתה מדבר עם ב כאילו הוא בכף מאזניים יראשך בשוו
ך תנועות וכ תמש"ואח. אדם ארוך כמוך בשווי פנים אל פנים

וסגור , תניע ראשך לצד מעלה כנגד השמיםו, האות בהזכרה
שלא , ונקה גרונך מכל לחה. ירו דבריךעיניך ופתח פיך ויא

וכפי משך נשימתך תהיה . תפסיק הלחה הזכרת האות מפיך
התנועה העליונה למעלה עד שתפסיק הנשימה יחד עם תנועות 

ואם ישאר לך מן ההזכרה רגע להשלים הנשימה אל . ראשך
ובין כל אות ואות יש לך רשות . תוריד ראשך עד שתשלים הכל

ת ו ולנשום כשיעור שלש נשימות מנשימלתקן עצמך, להמתין
 .ההזכרה

  
 הם )ב השמות"ע(ת ו"ב שמו"ת הוא ע"ב נשימו"ודע כי סוד י

, י"ת שנו"דמוב ,ע"י הטב"ו שנו"ת עד אשר ישנ"ומושבע
ואמנם סוד כל האותיות . ם"ם לש"ת שהם חת"ן מדו"בחשבו

ם "ואמנם החלקי. ד"ת ההו"ת אשר תח"ב נשימו"תלוי על כ
, ת"ב ספירו" והם כנגד ע,)ב שלשות"ב הם ע"ים של השם עהחלק(ה "שלש
ב "ב נשימות אשר סודם ע"אבל י. ת"ב מחשבו" באדם עןשה
ש "ב חד"ועל זה הסוד נזכרו י. ן"ם השט"הם חות, ת"שמו

ופושעי ישראל . ש"ב שמות עולים חד"כי מספר י, והבינם
ב " ושני בתים יש לי,ב חדש"בגופם נידונים בגיהנם נדונים י
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 )ב"ע(כלומר ששה ששה כמו שרמזתי ב, ו"נשימות וסודם ו
עוד ( הנשימות מדריגת בית אחד )ב"י(כ יעלו "וא. שמות ההזכרה

 "ם"ת חיי"ויוסיפו לך שנו"י נשימות "ויהיה אז ח, )שש נשימות
ת "ת אשר בהם חיו"י חיו"משנ, ת"י נשימו" שהם ח,)'יא' משלי ט(

  . ה"הנשמ
  

י "והבן זה שהם נחיר, ת"מם ערבושום "י נחירי"והנה עמך שנ
י "חריכם מ"י מורכבי"ם והם שנ"ם כרובי"ה וסודם שני"הנשמ
מעל הכפרת מבין "ה לשכון בארץ ולדבר עם האדם "השכינ

ל "ן הוא ע"ר ראשו" כי חמ.)' כב'שמות כה( "שני הכרובים
ואמנם שני הכרובים עניינם הוא . ת"ת כצורת הקש"הכפר

 על כן היו ,ה"ר ונקב"לול זכהם עלה ועוה "לרמז השכינ
 מקשה בגוף אחד בעל שתי צורות רואות זו את זו )הכרובים(

מהכפרת פעל ובעבור הקשת . על הכפרתמוהכל . והשם ביניהם
כי , ן"ם המי"ם שהוא ש"ל הש"שהם ממונים ע, ה"נקראו מקש

י "תלה ותבפעלה "ן שמי" מה"תמה "ל נשמ"נמצאת מהם כ
מר ווהכתוב א. ה" מכשפה"ל נשמ"ועל כן כ, ף"המכש

 .ה לא תחיה"ל נשמ" כלומר כ,)' יז'שמות כב(" מכשפה לא תחיה"
 'דברים כ(" לא תחיה כל נשמה" ,וכן ציוה השם בנקמת הרשעים

ש "ון קד"והיא משכ, ה"ה שהיא מהשני" ואמנם הנשימ.)'טז
ד "ר למו"ע לצי" לרקי)עולים(ד "ם מיוח" בש)בלב( ם"משל
ה היא "ן ההזכר"ה מ"ת החכמ"זאה ב"ש בכל דבר הקש"ההק

ם "ר חיי"והיא נזכרת וחתומה בספ, ם"ם בש"לבדה חיי
 )מתרכזת(כאשר עליה , ה תמיד" המשכיל)והיא(ק " בחשהלהחיות

המילים שהוספו כאן בסוגרים קטנות הם מכללי ( ה"ל השנ"ה כ"ל המחשב"כ

 .)הצירופים ודי למבין
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ובד את השם הוא ע, ועל כן המזכיר את השם לחיות בו תמיד
 כי כן רצה השם ,מאהבה עם היות השכר כולו שלו בלבד

והנה הניקוד אשר שמו קמץ כזה + שהוא כעין מטה . בחכמתו
כשתזכירהו באחת מן עשר אותיות , ונקודה למטה ממנה

נגן באות והנע ראשך מהשמאל אל הימין באורך , שכתבתי
ראשך ואחר כך שוב והשב . כצורת קו ישר כאשר ניקדו המנקד

כי . אשר אתה מזכיר השם כנגדו, אל פני המזרח אשר לפניך
. פניך אתה צריך שיהיו לצד מזרח כדרך מי שמתפלל לשם

 )הנשימה ותנועת הראש(והשלם הכל כאחד מעט והשתחווה למטה מעט 

ועוד הניקוד אשר שמו צרי כזה . כמו שציוויתיך באות הראשון
, אחת לשמאלֵא שהוא שתי נקודות יושבות אחת לימין ו
התחל בהזכרת , כשתזכירהו עם אחת מן שבע אותיות שכתבתי

היפך מן , האות ובתנועתה ונענע ראשך מהימין אל השמאל
ר וסוד "ץ כדו" כי זה קמץ קטן וזה קמץ גדול וסוד קמ.הקמץ
 וממנו תבין .ם"א הלח"ק כלומר מוצי"ף והוא מפי"ר מקי"כדו

א " שממנו הוציכ" רק הבן ג,ם מן הארץ"א לח"סוד המוצי
  ה"ה המוציא"ה וגם חכמ"א החכמ"ה והוא המוצי"ם חכמ"אד
ה "ה והמצו"ל כפי גזרת החכמ"ע עגו"ה מטב"ם ממנ"ל אד"כ

ר "י יצ" וסוד צר.ד"ם מיוח"ן בצל"ח קדמו"ם בכ"ץ חיי"בע
והנה הוא כדור קטן כי קמץ גדול סודו כדור גדול אבל קמץ 

 וזה ,ן"י קט"נו אד אבל סוד כדור סתם,קטן סודו כדור קטן
ואחר  .ה"נקדה ל"ן הנקרא גלג" הקטל"מבואר כי הוא גלג

עוד שוב ועשה ההזכרה במקום שנמצא אות שין זה שתשלים 
צורת המשתחווה כ ִא ונענע לראשך למטה ובצורת חיריק כז

 )תנועה זו היא(אשר הוא עומד לפניך , לפני השם שאתה מדבר אתו
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נועות אלו המלכת את השם ת' ודע כי בד. הפך מתנועת חולם
 )את השם( והמליכהו ן"ו ועוד שוב בהזכרת נ.)על ארבעה כיווני השמים(

ארך ועד סיום משיכת צ,  ביושר)ממך והלאה(מהתחלת עצמך 
כי אם , ואל תעלה ראשך ואל תורידהו. ביושר ככל אשר תוכל

א שלוש יצורת שורוק כזו ֻא שהב )קדימה(הכל בדרך ישרה 
נחשבות לנקודה אחת בתוך האות כשיש עמה נקודות ישרות ה

הנה באלו חמש צורות של הניקוד  . והכל כוונה אחתּו אןוג כ'ו
 מעלה ומטה כצורת אֹ ,המלכת את השם בשש קצוות העולם

. ימין ושמאל כצורת +ה ֵאי, צורת ֻא ארוךכפנים ואחור , ִא
ה "נפלה נא ביד יהו"וסימנך . ה"ד יהו"וסימן הניקוד כולו בי

 וסודם .)'יד' כד' שמואל ב( "י רבים רחמיו וביד אדם אל אפלהכ
נראה לי שרומז (. י"י ד"י ד" והסוד ד,י"ה לב"ם יזכ"י ב"ה יחיד"אלו

ב וחולם חיריק ושורוק שכל אחד "יחד י' כי ניקוד קמץ וצרי שהם הקו ימין ושמאל כל אחד ו
 .)ב כסימנים שמביא"ב יחד מ"ועם הי' ביחד ל' נקודה דהיינו י

  
לא , ואם חס ושלום לא הגיע לך עדיין בהזכרת שני הפסוקים

שפע ולא דיבור ולא השגת מראה אדם והדומה לו ממראה 
ועשה בו כאשר . שוב עוד והחל מן הפסוק השלישי, הנבואות

וזהו . לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו, עשית לראשונים
  ,התחלתו

  

 יָֹת ֻנ ) ֻנ ֻנ ֵמ ֵמ ָע ִש ֵח ֵה יֹ ֻנ ָד ָו ֵה ָו

  
וכאשר תשלים כל השם ותקבל ממנו מה שיחפוץ השם לתת לך 

אשר בקשת מואם וחלילה לא היה עולה בידך דבר . שםלהודה 
דע שאתה צריך לשוב בתשובה שלימה ולבכות על , מהשם
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 והוא עוון .לשוא' החיסרון מעלתך ועל אשר זכרת את שם 
רה לברכינו פלילי ואינך ראוי לברכה כי השם הבטיחנו בתו

בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך ", אומרובבשמו 
ר " באש,י"ת שמ"ר א"ר אזכי" והנה אש.)' כא'שמות כ(" וברכתיך

הודעתיך ש מוכ, י"ר שמ"ש תזכי"והסוד ברא, י"ר שמ"תזכי
והכהן מברך את . בעניין תנועות הראש בעת ההזכרה הקדושה

 .מברך אינו מתברךוכל כהן שאינו . העם בשם ומתברך מהשם

  
ה בני אל תמאס ואל תקוץ יהו ]מוסר[) יראת("ועם כל זאת 

 אבל שוב עוד אחר זמן מה כשתשוב .)' יא'משלי ג(" בתוכחתו
בתשובה שלמה ועשה כבראשונה והזכר שמו הנורא על הדרך 

הזכר אחד מהשמות או . עד שתקבל מהשם דבר, ההיא בעצמה
 )' שמות כ"אליך וברכתיךאבוא ("א "שהם במספר אבו, האחרים העשרה

 )כאשר לא נענית(ואולי היה מה שקרה לך . אולי יענוך מן השמים

והישמר לך . אם תכפור ואם תאמין, ניסיון ובחינת אהבתך לשם
כי לא דבר רק " ,ושמור נפשך מאוד מלייחס לשם עול או חמס

והנה נשלמה ". ממך הוא, ואם ריק הוא ")' מז'דברים לב(" הוא
הזכרה כולה ובהרגילך בה באמת תצליח ותשכיל קבלת ה
 .יתברך שמו לעד לנצח נצחים' בעזרת ה

  
אשוב להודיעך עוד דרך ההזכרה האחרונה הנזכרת תה וע

האברים עם אותיות השם לפי חמשת של בשיתוף כללי 
 ,ו"זיו ה"הדרכים העגולים אשר בשם המובנים שהם שם האלו

 ,ה"ל יהו" ושם סמרא,ו"וזכה ו" ושם סלה,ו"ד מהללי"ושם הו
 אלה השמות הנכתבים בדרכים .ח"ה ומהיר"ושם מהמיל
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י ובהם "ם דמ"ם שסודם כת"ד בתי"עיגולים וכל אחד כולל כ
ם "שמיבי "ם בשמ"י בשעת ההזכרה והם עדי"ע דמ"אני משבי

ש הדבר "ל בלח"ל וקב"ש בקו"ל לח"ד משכי" וסודם עב,י"עד
 וגם ,ש"נפמ וו"ו מנפש"ל משקל"ו משקו" עתית כפ"בדע
ם ריומש "לח)ב(ו "כאשר קבלם ומוסר השם בלחש "ם בד"מנש
ם ומזכיר אות "ד בתי"כ)ב(מניע תנועת אבריו ר ו"ספ)ב(ל "קו

 ועוד חוזר מהספר וסותם עיניו ומכוון .ורואה בספר ונושם
 והכוונה הראשונה היא שיצייר שיש ארבע מחנות משכן .דעתו

גולות סובבים המחנה  דגלי חמדה בצורות עארבעהסביבו ו
שהם ם "דגל מחנה הלויכת ולה דגל יינפשההחמישית והיא 

 והסובבים הם ארבעה . והם כולם דגלי חמדה בשמו,ם"האלהי
 .סוד דגלי חמדה ואלה הםב
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ל בתוכם "ב וגלג"ארבעה אשר להאלה השמות הקדושים  הנה
  כי. כלומר מצייר בהרגשה ובדמיון,ב מבית ומחוץ"מסב

 וההרגשה ,הדמיון שבלב הוא פנימי והוא מבית שהוא מבפנים
 ועל כן . מחוץוא חיצוני מצד פעולותיו המורגשות והנושבלב ה

 דגל פנימי מסבב דגלי חמדה לעד והוא לשם לעד ותדמכהוא 
ש בעולמו והם תלי " כי שלש עדים נאמנים יש לאלוה ית.נאמן

לם כדמות מלך  תלי בעו, והם כדמות שלשה מלכים.וגלגל ולב
 . לב בנפש כמלך במלחמה, גלגל בשנה כמלך במדינה,על כסאו

מלחמתו הוא מלך על כולם ואם ינצחוהו הוא בוהלב בנצחו 
ח "ל מנצ" והוא מנצח בשכלו כי יש לו שכ.עבד נמכר לכולם

 והנה האותיות הם מלכי .מ"ל שצ"שבעה כוכבי לכת שהם חנכ
עם הכל כנפשות עם המלכים כולם ומגלגלים הכל ומתגלגלים 

 ולהם מראה קשת עגול ועולים ויורדים בסיבוב מראשי ,הגופים
 ובתוכם אות עשירית תמיד כי הם תשעה ,העיגולים ועד סופם

י "דע שהם תשע אותיות של השם ומרובעים בסימן ח ממלכי
שמות הארבעה הנקראים דגלי חמדה ה חברם עם .י"י ח"י ח"ח

חי חי הוא " .י"ם ח" הדל"ם דגג ו,י"ל ח"ם הדג"ותמצא ד
ה "יהויום " ומהם תכיר סוד ).'יט' ישעיה לח(" יודך כמוני היום

 והנה תדע שדרך האותיות להיותם נסתרות זו בתוך זו ".הגדול
ת " וגם האותיו.כדמות נס בתוך נס ובצורת חותם בתוך חותם

ל "ח אשר מהם תקב"ת פענ"ר הנקרא צפנ"תֹמגלים המס
ם "ה נעל"ם וגם ב"ש הנעל"מפורה "ו אשר ב"ה ברי"החכמ
 אכ האותיות הם כח שורש כל חכמה ודעת בל"וא .ש"המפור

ספק והם בעצמם חמר הנבואה ונראים במראה הנבואה כאילו 
הם גופים עבים מדברים לאדם פה אל פה לפי רוב הציור 
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לו מלאכים טהורים י ונראים כא.השכלי הנחשב בלב המדבר בם
אותם לאדם המגלגלם בצורת חיים מניעים אותם ומלמדים 

 .ם והם רוח ברוחיאופנים אוירים פורחים בכנפיהם גלגלי
לו הם חונים בהרים ונוסעים יולפעמים האדם רואה אותם כא

מהם בפריחה וההר ההוא אשר האדם רואה אותם שוכנים עליו 
 התקדש אצל הנביא הרואה אותו ודין הוא ,או נוסעים ממנו

ה באש " אשר ירד עליו יהוש מפניו קד אותואועליו לקר
 ).'כג' שמות יט( "הגבל את ההר הזה וקדשהו" בסוד ,ויקדשהו

ה "ש גבו"ר קדו"ם ה" ואמנם ש.ש"קדהח "ש רו"ר קדו"הבו
ה "ו שסודו גבור"ר הוא רי" והה.ש ודע זה"מפורהם "הוא שו

 והנה .עושה מלחמה באויבי השם שוכחי שמוהר "והוא הגבו
ת היודעים "י השר"צורת מלאכ שהאותיות מתגשמות ביאחר
   .ם"ם שהם בצורת האלהי"ר והם הלוי"ת השי"מלאכ

  
ה וצהלה ומלמדים בקולם ענייני העתידות נירהנה יולידו קול ו

 ,עת הנביא בתורת סוד נסתר ונעלםד ומחדשים ,ודרכים חדשים
ומצווים הם לנביא לכתוב משלים וחידות ולפעול פעולות זרות 

כעניין .  האמת)הטבע(ים שהם הפך נראות לבני אדם הבהמי
 , וכיוצא בו)'ג' ישעיה כ( "אשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחףכ"

איש הנביא משוגע אויל "ריקי דעת עד שאמרו חסרי מוח 
היה משל עניין ערום ויחף אפילו אם תאמר כי  ).'ז' הושע ט(" הרוח

על כרחך הנה . לא עניין מה שקרה לו באמת, שראהו הנביא
משל הוא לא הגיד לנו שתבו הנביא בספרו מפורש ואחר שכ

כן שהעניין כולם שהם חכמים בעיניהם יחשבו הפתאים 
קראוהו מין י ויצעקו על החכם האומר שהוא משל ו.כפשוטו
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 אשר . אשר הם מאמיניםםס על שאינו מאמין השקריוואפיקור
דבריו ולא כוונת הנביא בכל מה שכתב  בלא הייתה כוונת השם 

 וכל זה גרם .משל לדבר מכל מה שחשבו הםבים ההם מהעניינ
ועל כן  . מאודה ועמוק נסתרתהיות החכמה חותם בתוך חותם

 החכם מכל מה שעושה ולא יבינו דבר תהסכלים לא יכירו כוונ
וידוע כי שתי . והשתיקה אצלם מעולה מדבריהם, מכוונת ספריו

ות זו  הן שונא,או סותרות זו את זואו הפכיות דעות מתחלפות 
 ועל כן אל . פעמים בטבע ופעמים בבחירה,את זו על כל פנים

 מגנים ומקללים בעלי תדעת האחזאת התתמה כשתשמע בעלי 
. ועם אלהן עם אלה די וה, כי זה הכרחי לשתיהן.דעת האחרתה

 ואמנם בהיות .כי אלה יעמדו לקללה ואלה יעמדו לברכה
ו את זו מציאות שתי דעות שוות בכל דבר וכוונתם לאמת ז

וזו היא , אבל זו היא זו הבדל ןלא תמצא ביניה, ולהועיל זו לזו
 . דבר אחד מיוחדןלו הי וכא,זו בעצמה

  
אם דעתך דעתי ודעתי דעתך התקן עצמך בפרוזדור כדי  כ"ע

 וסוד טרקלין הקדש הוא רוח הקדש וסוד .שתכנס לטרקלין
 דרך על פ–ל' פרוזדור הבקר זה הראשון הנה ידוע בחילוף ב

.  גם הוא מלשון בקרת חכמה וממנו תבין השני,ף"אותיות בומ
כ " וע.ואמנם טרקלין היא מלה יוונית ועניינה טובה משולשת

סוד קדושה משולשת שהיא ידועה בקרוב אחת משולשת והיא 
 וכן ו"יזאבל פרוזדור הוא בלשון יון פריד. שה של שמותוקד

ה וסודו "ך גבור"ר והוא מלא"ך וגבו"ה מלושו' הוא בגימ
ח ושמו "ה והיר"י ונסתרו החכמ"ר טבע"ר חבו"ך וחב"מלא
ר " ובש.ם ולא לנקבות"ר והוא לזכרי"ה למזכי"ל ההזכר"היכ
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ד " והשם הנקרא מיוח.ת"י המו"ת ומלאכ"נקבו' ם בגימ"וד
ב " ועל כן אין מגלין אותו אלא למי שליבו ל.ם"והוא כולו חיי

 לשם וה בהזכרתה וכוונתו כול"ך מט"ה וז"ך מעל" ז,ר"זכ
 . שמים לבד

  
 הזהר מן .ועתה בני שמע בקולי איעצך ויהיה אלהים עמך

ן "ע לב"ם הנבראים מן זר"ה המסבבת השדי"ש הגדול"הא
 .ה"ה ערו"ל והוא מגל"ב ער"ן נולד מן זנ"אשר נקרא שמו שט

י "ע והוא ח"ף ר"ע שהוא גו"ל הר"וראוי לשלם לו הגמו
ה "ע בהזכר"ח הטב"יה להכר"ם העל"ה גור"ר ומדמ"מדב
אל תירא מבני אדם בזה אבל אם תכוון לשם שמים . ע"ומד

יהוה לי בעזרי יהוה לי ולא אירע מה יעשה לי אדם "ואמור 
והזכר שם השם עם האברים  ).'ו' תהלים קיח( "ואני אראה בשנאי

שלך וצייר העולם כולו בשלשה ציורים שהם ראש ובטן וגויה 
 ובכל גוף וגוף .יה הם גם בעולםצורת ראש ובטן וגוכ ו,באדם

מן הגופים הפרטים בעולם יש שש קצוות ולא יתכן שימצא 
 והם מעלה ,שום גוף בעולם בלי שש קצוות שהם שש פאות

ריחוקים כוללים אותם '  והנה ג.מטה פנים ואחור ימין ושמאל
 הגוף הוא . ונקראים קו ושטח וגוף,והם אורך ורוחב ועומק
 ,הרוחב הוא הדבר אשר בשטח הגוף, הדבר אשר בו העומק

ראש יש לו כ "והאורך הוא הדבר הנקרא קו וכאילו זה הגוף ג
 הראש הוא הצד הראשון . כלומר ראש סוף תוך,ובטן וגויה
 ,הסוף הוא תכליתו של הראש והוא כדמות זנב לוו ,שתשער בו
כ הוא כדמות זנב לראש הוא וכל חיילותיו אשר "והבטן ג

מצע הגוף והוא כדמות גויה ששם מקום  והתוך הוא א,למטה
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והציור אשר תצייר בשעת ההזכרה לשנות בציור ההוא . הלב
 חשוב ,הגופים לשעתו לבדך או לפני אחריםן טבע גוף אחד מ

ם ואתה " ואם הוא משתי אותיות כגון י.בלבך שם הדבר ההוא
ה ויהיה ראש "ם עם יבש"חפץ להפכו ושם ההפכה יבשה חבר י

כי ה "יבשם "ש י"ה מיב"ש והנה י"נם התוך מיב ואמ.ה"וסוף י
  . רויב ים ליבשה באמת והזכר בציור זה כל מה שתזכשהוא מ

  

לו יתוך ראשך כאאז  וצייר ֵהוככה תאמר תחילה תוך הראש 

 ,אתה מעיין ורואה אמצע מוחך ונקודתו האמצעית במחשבתך
 . חקוק ששומר מציאות נקודת מוחך'ואתה רואה עליה אות ה

ת "ה אח"נשימות שהם נשימ' חשוב ותנשום אם תרצה גועוד 
ן " ומיד שט.ת" נשימו'מקומות בכל פעם והכל ט' ג–יוצאת מ

ם והיה דם "ם האד"ת בד"ת ההשגו"ת שהן היו משטינו"ימו
ם "ד והוא חות"ת יו"ן דל"ת שי"ה אח" ואמנם סוד נשימ.בהמה

 ושם ראיתי .ם"י בתי"ה בשנ"ם המחשב" בהיות חות,י"שנ
כי " ן ואולי גם אתה תראה ואל תירא ואל תחת"ת השט"דמו

ת " אשר המי).'ח' ירמיה טו(" אתך אני להצילך נאום יהוה
ה "ת מד"ע וגם ממי"ם הר"ת הד"ח ממי"ם משי"ם בחות"השדי
ה "ת שהן נשימ"נשימוה 'גה בכח "ד היקר"ת מי" והוא מ,ה"רע
ו "שמם "שנים ובהם "ם שטני"ם אשר שניה"י בתי"ת בשנ"אח
 .ד"יוחמ

  

לו יותצייר תוך בטנך כא ) שוב ותזכיר תוך הסוףתועוד 

 וכשתזכיר העניין .ף שומר אותה"נקודה אחת עליה ואות אל
הנמצא בתיבות ראש תוך סוף אל תאריך בהם אבל הזכירם כמי 
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 ההיר שאששואל בנחת לאחד מה אות שומר נקודה פלוני 
 ואם . אות ועומד מוכן לשמוע מה יענה בהזכרת,במקום פלוני

תשמע הזכרת אות מפיו אל תזכירהו אתה כי הוא הזכירה 
" כי באחת ידבר אל" אבל התבשר שכבר ידבר לך ,בעבורך

  .  ושמח לבך)'יא' איוב לג(
  

לו אתה מסתכל י ותצייר כאָלושוב עוד להזכיר ראש הסוף 

 ואל תנשום בין הזכרת מקום אבריך ובין הזכרת .ךבורבט
י שתעמוד מעט " ואעפ.הנזכרהאבר האות ההיא המושלת על 

 ולעולם תהיה .בינתיים להאזין יהיה הכל בנשימה אחת
ת בהזכרת האות ולא בדבר אחר לבד בעת יי הנשמהשלמהה

ועל כן בא . אתהר האות על המקום אשר זכרת יענותו והוא יזכ
לא ו, )'כא' שמות כ( " את שמימקום אשר אזכירהבכל "כתוב ב

 אם תזכיר , אזכיר תזכירתוהסוד א .את שמיאשר תזכיר אמר 
 וצייר ,לו אתה בעצמך ענית לעצמךי וחשוב בענותו כא.אזכיר
לו הוא יהדבר שאתה משנהו פנים ואחור ותראהו אז כאעניין 

 .כבר הפוך

  
ו "צורת יה ואחר שתשלים השם כולו ותרצה להפכו צייר עליו

 ו במקום חותם תחתיתותי ושים חותם על.בשש פאותיו הפוך
 ולא בעט ולא בדיו שכבר זכרת מה שנכתב בעט .ורת לבךצכ

וסתום עיניו ושים חותם פניו במקום חותם . בציור עגולובדיו 
 וכן בציור זה תהפוך . וחותם ימין במקום חותם שמאל,ריוואח

 וזה יהיה אחר שתשלים השם וקודם ,צורת העולם בכוונת לבך
שכל ומר  כל,ך לבדושתתחיל בו ותמשוך כוונתך בציור ההפ
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ך "בוראבה אשר הוא "ח י"ע ברו"ך הטב"הפכוונתך להיות מ
 ואינך צריך .י" הדיברה"ים ההו"ך והוא עצ"ו ב"והוא ברא

 כי אם תחילה ציור ובינתיים ,לצייר בדבר הנהפך בציור אחר
ך "ר הפו"ובעת הפעולה בעצמה ציו. כוונת ציור ובסוף ציור

ו " פיהי" ציורםהו ש"י יה"כמו שתראה לפנים שסודו צירופ
ם "ל הש"וי התלוי על גלג"ה שד" והם מחנ,ן"ש מאי" ויו"התו

ה "צורהך "ויתחדש הפך "הפור " ומתוך ציו,ה"ח ההשבע"בכ
   .ה"ה חדש"מהמזגה "ה הפוכ"ותשוב צור

  

השם ן  ואל תסיר מחשבתך מָוושוב עוד להזכיר סוף הסוף 

ול או חת ואפילו אם דלג לפניך כלב .בעבור שום דבר בעולם
אותו הדלוג ש, או עכבר או דבר אחר שלא היה עמך בבית

ח ומוליד "ט במ"שההוא ו ,הןהשט בארץ ן " פעולת השטמכלל
באותו מקום בעת דבר שאין לו מציאות כלל וממציא דמות 

שהוא שולט על כל גוף מורכב  .והוא ממונה על כך, ההיא
והוא בא לנסותך כדי להטיב לך . מחמר שפל ומצורה שפלה

ן "י שהוא שט" שאעפ. שלם ונאמן לשםמצאחריתך אם תבא
 לא נמצא הוא ילווא, כאשר הוא מלאך המותחיים ההוא מלאך 

נמצאת אתה היה נמצא לו לא י וא,לא היה אפשר שתמצא אתה
הוא וי והוא קדמון ואתה חדש יי ואתה אישיהוא מינכי , הוא
כ הוא מלאך שליח השם " ואעפ. ואתה נפסדםה נצחי קייוה
 ואתה בא לקחת ממשלתו מידו ,דבר בעדו ומתפאר בשמוומ

 ואתה מבקש להסיר עטרת ממלכתו ותפארתו .וההויה היא איתו
 ואיך לא .מעל ראשו ולהשימה בראשך ולאבדו מן העולם
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יתחדש תחבולות לפניך להבהילך עד שתנוס מפניו ותניח לו 
 . אתך אלהיך 'מערכתו אבל אל תירא מפניו כי ה

  

 הנה זה שתזכיר האברים כבר ֵהר ראש התוך יכועוד שוב ותז

 פנים ,נקודות בראשך' לו גיתכיר ממה שאמרתי כי הם כא
 ואחור שהוא סוף ,שהוא תוך הראש  ואמצע,שהוא ראש הראש

 ,יתך שהוא מקום לבךוינקודות בגו' לו גיאכ וכן חשוב .הראש
 ואמצע שהוא תוך התוך והיא נקודה ,פנים שהוא ראש התוך

וכן עוד חשוב .  ואחור שהוא סוף התוך,באמצעיתואחת בלב 
 , פנים שהיא נקודות טבורך ראש הסוף,נקודות בבטנך' לו גיאכ

 ואחור שהיא נקודת ,ואמצע שהיא נקודת גלגלי מעיך תוך הסוף
תכלית העצה שהיא מקום הכליות אשר חוט השדרה נשלם שם 

 כ כל מה שהוא פנים נקרא משותף ראש עם"הנה א .סוף הסוף
וכל מה שהוא אמצע נקרא משותף , הראש ועם התוך ועם הסוף

 וכל מה שהוא אחור נקרא ,תוך עם הראש ועם התוך ועם הסוף
 וזה כולו מבואר .משותף סוף עם הראש ועם התוך ועם הסוף

 .ואינו צריך פירוש אחר

  

 ואתה יודע כי הזכרת דרכי מקום ָזועוד שוב והזכר תוך התוך 

ואמנם עניין היות .  כמו שכתבתיותייר מצוןהנקודות אצלך ה
חוברות עם מ אשרוך תוף ת התיבות השניות המורות סוהתחל

 תחילה עם הראש יןן הנזכר"יא כגון כל הה,אות אחרת לפניהם
 אבל בשם .כ לדעת סודם" אתה צריך ג,ועם התוך ועם הסוף

אחרים ההראשון הם קדמו לאברים ואולם בארבעה שמות 
 ואמנם בשלשה שהם לשון הקדש .תהאברים קדמו לאותיו
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 והאחרון ' והראשון בחותם ה,ו"נחתם אחריהם שם הקדש יה
 והסוד .ה"מצא הוא ינו " חברהו עם שם יה,א" הרי ה'בחותם א
 .ו"א ה"י הי"א ה" והכלל הו,ה"ו א" יה,ה" י'ה ו"הוא א

ה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום משחקת "ואהי"
 .)'ל' משלי ח( "לפניו בכל עת

 

  דרכי  חמשתי  רתס  לך   הנה סוףהתוך     הראש    ה      

 השם והטעם למה השתתפו עם  י      סופי       תוכי ראש

  ועולים . בכלל כל הגוף אברי  ו      סופו      תוכ ו ראש

  , פעמים נזכרים ו"רי בכל שם ה      סופה      תוכהראש

 ף "א  עולים   ' ה פעמים ו "רי א     בתרא    מציע א  קמ

   כי כן ,ה" השע ת"מסר וסודם   
 שנית הרי סוד 'וכן סוד ה. י" אנכה"א שע"ע ה"ה שפ"ף שע"א

 .ם ברא את האדם"ם אלהי"בצלי ושניהם "י אנכ"שתיהן אנכ
 והוא ,ן"כשני ההיס "אלפים ק' בעולים ' ו פעמים י"ואמנם רי

עולים ' עמים וו פ" ואמנם רי. בצלם ובצלםםבצלבצלמו סוד 
ר " צוםכללבו בעצמו ו"הוא רי' ו פעמים א" אבל רי,ו"אפרי
   .)ר ישראל" יחד צוו"רי'  או"אפרי'  ום"בצל'  פעמים הם"בצל' י(. ל"ישרא

  

 תמיד במחשבתך עם ותה ושתף איֹועוד שוב וזכור סוף התוך 

 ואמנם אתה צריך לדעת .נקודתה כמו שאמרתי לך פעמים רבות
ותדע כי . תיות השם המשותפות תחילה וסוףגם כן מספר או

 הנה לך אדם ,ם" וסימנם אדהבראשונ' פעמים ה' כל בית יש טב
ך והכל "ם מל"ד כפול הרי לך אד" וסוד היו.חתום בראש תמיד
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י "ם בחי"ה אלהי"ד והכל מחנ" נ הם'פעמים ו'  והנה ט.ל"קה
ם בעבור "ם שים עימהם אד"ם גופני"א הם באופני"ם הב"עולה
 'א בעבור ה'שים עוד ט. י"ם וכללם דרכ"ם מאדי"ה הרי גופי"ה

 ,ם"ק הכללי"ם ומודיעים ח"ל החלקי"הרי הכל יחד כוללים כ
 י"והארץ הדום רגל" וסימן .ם"ל החקי"ועליהם נשלם כל

ם ויקרא את שמם "זכר ונקבה ברא" וזהו סוד ).'א' ישעיה סו(
  . "אדם

  

 . כאשר שמעת ושמור הדרךָוועוד שוב וזכור ראש הראש 

סוד אין מזה והבן למה נזכרו האחרונים בלשון ארמית ותבין 
 והנה אם תסתכל בצירוף . לשון ארמיתםמלאכי השרת מכירי

ל "ת ישרא"ם כ"ל ותדע כי ה"ם הא"ר ש" תכי,ת"י השר"מלאכ
ל "ת השכ" כי כת ישראל מאיר,ואינם מכירים בלשון ארמית

א "ת רל"ארמין " אמנם סוד לשו.ת"ה ארמי"וסודם ספיר
 והסוד אין .ל למעלתה"ת ישרא"ת שסודם מחזיר מלכו"נשימו

ן "ו בלשו"ר אמונת"כת ישראל מכירין מלכות ישראל לבש
ם "ת פני"ת מד"ת אמ"י שהן ד"א בב" כעניין תלת,ת"ארמי
.  קמא מצוה בתרא סבת מצוה, קמא מצוה סוד מציעא.ר"ואחו

 . לדעת סבתה, ולדעת סודה, המצוה לדעתה,דרכי השם' ואלה ג
ה הידועה "ה היא בינת" ואמנם סבת,ה"ה היא סבוב"אמנם סוד
ה "ע המזג"ה טב"ה וכל המצא"ה המצא" וכל מצו.ה"מן מכתב
  .ם וכל מצוה יש לה כללים ופרטים טבעיים"ע האדי"שהוא טב

  

 ויושלמו לך בהם תשעה מלכי ָוועוד שוב להזכיר סוף הראש 

ן ומתוקן כל עגול מוו בגלגו"ה זיו" משם האלוומדע שיצא
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 ,לקבל כל הכח המשנה הטבעיים בעזרת שכל פועל התנועה
אני חפץ עוד להודיעך סוד הפאות ו. וכזה תעשה לכל הבתים

, הם מצויירים כך בספר יצירה עם חותמות חותמותיהן כולםו
 .וזהו ציורו

  

  ו"יהב  וחתמו   למעלה ופנה  רום  חתם חמש 
 ה"יו ב  תמווח למטה  ופנה   תחת  חתם  שש 
 י"וה   בוחתמו לפניו  מזרח ופנה  חתם  שבע 

 ו"הי בשמנה חתם מערב ופנה לאחריו וחתמו 
 ה"יו בוחתמו   נו לימי ופנה חתם דרום  תשע 
 י"הו ב וחתמו ולשמאל צפון ופנה   חתם  עשר

  

ם גם ו"ם הכללי"ה חות"ם ופנ" חתםשבח "מת ה"וכל אלה פנו
ו ואמנם סודו "כ מיה"ם ג"יוח ה"ם וזהו מפת"ם המולדי"חות
   .ך"ת הפ"ך ממד"ה מתהפ"טל
  

  וזו צורתה הישרה
  

      צירופים      יש       הנה  ו"יהחותם   מעלה    

 ת   נפלאורבים וגימטריאות ה"יוחותם   מטה     

  האלה  יםחתמלחיבורים הנ י"הוחותם   פנים     

 אלהות אבל  המורים חכמת ו"היחותם   אחור    

   בעבור הנה   היא  כוונתנו ה"ויחותם   ימין      

 .הפוכיםה י"והחותם   שמאל   
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                                               וזו צורת ההפך

  
 ה"יוחותם   מעלה      הישרה,הם דרכי שתי הצורות אלה

 ו"יהחותם   מטה      בם כל גוף העולם אשר   ,וההפוכה

 ו"היחותם   פנים      ם" עבדי אלה  מספר  וסימן  .נחתם

 י"והחותם   אחור      .ם" רבי  ושניהם  ם "עבדי  ואלה 

 י"והחותם   ימין        זה  לפי ונשאר עוד מן השם הנכבד

 ה"ויחותם   שמאל     ם"יא הו    " ו      המתהפך  הציור

      מיוחד  יום   שסודם הוא להשלמתו
 ' צייר עתה ו.ה ודעם"ם זה כולו הוא ליהו" חיים" ווי א"ה

 לפני השמות הששה להשלים שם המיוחד כולו שלם 'פעמים ה
  . ותמצא כי כל השם יושלם באמתיובארבע אותיות

   
  .וזוהי צורתה הישרה

 

  ' לכהן זה לה ל"נכה הראשון  סודם  ו  ה"יהחותם מעלה  

 אל השמ  אצבעות  כנגד חמש שמות ה  ה"יוחותם מטה    

 ם "ליהודי  ל "מהל    ה" על  וסודם י  ה"הוחותם פנים    

 י" יה ה"ל   בסופם  והנשאר ,ן"לכה ו  ה"היחותם אחור   

  והחותם,ד"ו והי" הדי ה" יודי "הוד ה  ה"ויחותם ימין    

 ם"ליהודי ה " כ מיוחד    שהוא ידוע י  ה"והחותם שמאל  

 ם "יודע  ם " היהודי  ל"כ  ם "הכהני  

ם "י הוא סל"והשמות סינ. ם"ם כללי"ם ממי"ם ועדי"ימולד
ה "ה כאשר החכמ"ל בחכמ" כי הכ,ה"ל החכמ"כח ב"ל כ"בע
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ח "הממב "ב כאשר הל"הלמח " ואמיתת יצירת אדם המ.ל"בכ
תם וה שבם ח"ה והלבנ"מצא סודם החמתחבר אליהם השם 

 'א' וסוד השמות ה.י"ה עולמ"ה ובהם אקנ"ה והבינ"החכמ
   .ו"ה כ"ל כ" ביחד ואחד לבדו וסימנם נכהחמשה

  
 ו" משמאל,ו"ת שמאל"ו ד" מימינ,ו אש דת למו"מימינוהסוד 

ו "ת ימינ" מד,ל"ן ושמא"ת ימי" והסוד מד,ו"ת ימינ"ד
ן " אי,ם"ת שמי"ו דמו"ן ל" אי,ו"ו ימינ"ת שמלא" מד,ו"שמאל

ו "ת שמאל" דמו,ל"ו שמא"ת ימינ" דמו,ם"מישת "ודו מ"ל
י "יש ,ת"ן שמו"ד מאי" מולי,ן"ש מאי"ם י"ולדת ומ,ן"ימי
 ,ת"י שמו"ם מינ"לאדו ,ת"וי אמונ"ש מלמד" י,תוד אמונ"מלמ
ת "י אמונ" מלמד,י"ן אמת"ם לשו" מודי,ת"ם לשונו"י אד"מימ
ם " ושמאמיני,ו"דתו "ם ל" שמאמיני,דמו למינותאשר י ,ש"יהא
י " שמ,ם"ן שמי"ת אי" מולדו,ן"ם אי"ת שמי"ו מולד,ו"לדת
ם "ו ש" ואין ל,ם"ו ש"ן ל"י מאי" דמות,ת"ו דמו"ן ל"מאי
 ,ת"וד מלא"ם יו"ן מ" שי,ם"ת מש"י דמו"ן ל" ואי,ת"מדמו
   .ו"ן לאמת"י דמיו"שמ

  
סוף דבר מכל מה שצרפתי בזה הגלגול יתאמת לך שורש ידיעת 

ם "שב ותדע כי סוד .השם ותבין כל הכוונה בה ובהזכרתה
ן "ש מ"י נפ"ם הגלמ" יש בשי כי"שמבה "לגי הוא מ"הגלמ

י "ם כלל"ע שהוא ש"ם ידו"ה והוא ש"ם מהשכינ"ם מנש"ש
 .ף"ה מגו"ה צור"ף מצור"גו
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  .וזו היא הצורה ההפוכה                                                           

  
 ה  ה"יוחותם   מעלה     בשמות  שהן  הצירופים  אלה הנה

 ו  ה "יהחותם   מטה      סידורם ,  פה   מצויירים  שלימים

 ו  ה"היחותם   פנים     ב" צירופם י אבל  גדול   עיון צריך

   הי"והחותם   אחור    .ח"מ ואותיותיהם  ב " שי ומספרים

 י  ה"והחותם   ימין      י והסוד"ן יש"ח ב"ד משי"וסודם דו

 ה  ה"ויחותם   שמאל   וכן ח "י משי"ן יש" ב ד"דו מצורף 

    והשמות  ר "נע  ד " דו ן"ב ח "משי
כבר נשלמו  הנה. ם"ת רחמי"ע במד"ע שב"הכפולים שב

העניינים הראשונים של השם הזה המיוחד ולא נשאר לכתוב 
 .ממנו כי אם צורה זו

  
  ג      א  

 הויה הוהי יוהה  יוהה יההו יהוה

 וההי והיה ההיו  ההיו הויה הוהי

 היוה יהוה ויהה  ויהה וההי והיה

 יההו יהוה ההוי  ההוי היוה היהו

             
    ד       ב  
  ההיו  הויה  הוהי   הוהי  יוהה  יההו
  ויהה  וההי  והיה   והיה  ההיו  הויה
  ההוי  היוה  היהו   היהו  ויהה  וההי
  יוהה  יההו  יהוה   יהוה  ההוי  היוה
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    ט       ה  
  היוה  היהו  ויהה   והיה  ההיו  הויה
  יההו  יהוה  ויהה   היהו  ויהה  וההי
  הויה  הוהי  יוהה   יהוה  ההוי  היוה
  וההי  והיה  ההיו   הוהי  יוהה  יההו
             
    י       ו  
  ההוי  היוה  היהו   וההי  והיה  ההיו
  יוהה  יההו  יהוה   היוה  היהו  ויהה
  ההיו  הויה  הוהי   יההו  יהוה  ההוי
  ויהה  וההי  והיה   הויה  הוהי  יוהה
             
    יא       ז  
  יהוה  ההוי  היוה  הויה וההי והיה
  הוהי  יוהה  יההו  ההוי היוה היהו
  והיה  ההיו  הויה  יוהה יההו יהוה
  היהו  ויהה  וההי  ההיו הויה הוהי
             
    יב       ח  
  יההו  יהוה  ההוי   היהו  ויהה  וההי
  הויה  הוהי  יוהה   יהוה  ההוי  היוה
  וההי  והיה  ההיו   הוהי  יוהה  יההו
  היוה  היהו  ויהה   והיה  ההיו  הויה

 

 



 חיי     העולם     הבא

 צב 

ב שמות בכל "עליון הכולל יהשם הב עיגולים של "הם י אלה
 והנה סוד מספר כל עיגול מצירוף שלם לפי .גול ועיגוליע

וישראל " .ל"ל ושמו חי"ב והוא יוב"ח וסודו כוכ"אותיותיו מ
ה יהוה רוממה ימין יהוימין " ).'יח' במדבר כד( "ל"עושה חי
ה "ה הרי שניהם מחז"ב הוא ז"וסוד י ).'תהלים קיח ז( "ל"עושה חי
ם "י עיני"וסודו גלו ).'ד' במדבר כד( "ה שדי יחזה"מחז"וסימנך 

ב שמות " והם ין"ה מעגלי"ם והוא חוז"ה עיגולי"שמספרם מחז
  . ב מזלות בכל גילגול"בכל עיגול מנהיגים י

  
סוד והנה בדעתך סוד גלגול זה השם תדע סוד ראשי חדשים 

אמנם  ).לא ברור(ה "א הו"ים בא כי בראשי השנ.ראשי השנים
בראשי חדשים נתן זמן כפרה לתולדות ישראל בהיותם 

ם "י שני"ת בראש" ואולם בראשי.מקריבין קרבן שעירי חטאת
ר "ן אח" מאים"שמיהא הבורא "ן בר"ש פרטי מאי"א י"בר

 , כי על כן נקרא האדם אדם הראשון,ם"ם האד"עולהא "שבר
ם "ו פני"א הוא כי עצמ"ואל תפלא אם תמצאהו אחרון דבתר

תהלים (" אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה" כאמרו ,ר"ואחו

ם והוא סוד " והסוד כהני,ך" אל תקרא כפכה אלה הפכ).' ה'קלט
ה "שם הוי( ב חדש"והם יוחדש מספר העגולים כולם שעולים חדש 

ש "ב חד"וכל אחד סודו י )לא ברור( ומספרם ברכת כהנים ) ב פעמים"י
). 'ויקרא כו( "ע על חטאתיכם"שב" והרמז .ע"לם שבח וכו"מ

ם "גולים כולם עולים אריהמעב "שמות היהוכלל מספר 
. ת"ם האמ"ם מאירי"ת מאורי"ם והם אורים ותומים דמו"ותמי

 .ן"לוחמיגם ן "תיבות יחד ותמצאם מוחליהחבר כל מנין 
ו כל אחת ואחת מתגלגלת פנים ואחור "ותיבותיהם מיוחדת הן כ
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 ומספר כל האותיות . הקודש ברצוא ושוב וכך הם בתורהבחיות
ת ואם יקובל המזכירם והוא חייב הן "ו סודו מלקו"הם תקע
 כי להם ,ם בסוד מספרם כולם"ם אש"ת ומכפרי"ן מלקו"מוחלי

ב "ב י" שהם י,דרכים והם כולם מספרים מספר אותיותיהם' ג
ה "היי ,זמן כפרהב כוללות סוד ןשה, אותיותב "בסוד שם בן י

ם וזה "י לעל"ה שמ"ז"ח "ו מ"ד ל"ב כ" ין וה,ה"ה והי"והו
וסוד ם " הנה גלה לך סוד הזמן בסוד על."ר"ר ד"זכרי לד

ת "ד דע"ד למו וע.ם"ת על ד"ת ד"ל ד"ם ע"ר שסודם ד"ר ד"ד
 "דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת"את העם באמרו 

' תהלים קלה( " ודורה זכרך לדוריהוה שמך לעלם יהו"). 'ד' קהלת א(

 לא זכה בו ולא ,חיהי זכה בו והכירו ,הוא חתום על האדם' ה). 'יג
דש ול יש שם ק"ל חו"ש ע"דוש ק"דול ק"ל ע"חו .הכירו ימות
 ,ש"ו קדו"ל שמ" חשמ,ל"ם חו"ש וש"ם קד" ש,ויש שם חול

 ד" לוקח ש,ו"ש שמ"ל קד"ם חו" ש,ו"ל שמ"ש חו"ם קד"ש
 .ו"שלם "מאזניו "י של" שד,ו"ק שמ"ו חל"ד שמ" ש.ו"משמש

ו " די,ו"י שד"של, י"שדו "של ,י"שלו "שד ,י"דש "לוש
 ,ח"ל מ"קו ש,ז"ל מא" שקו,ח"ל מ"ו ש" ק,ו"ק שמ" חל.ש"של

   .ו"ל מינ" חשמ,ם"ל שמי" נוח,ו"ים של" מחנ,ו"ם של"מאזני
  

לים כולם אתה צריך לעיין בהם היטב ולדקדק ודע כי אלה הגלג
בכללם אם אתה חושק לדעת את השם בהם מאוד בפרטם ו

תהלים ( "כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי"אמרו ב

שתדעם כולם או רובם או אחריהם עד  ואם אינך מדקדק .)'יד' צא
קצתם עד שתבין מה היתה הכוונה בהם הזהר מהזכיר את השם 
היקר הזה שהוא שם העצם המגלה כל חכמה ודעת וסוד 
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תיהם וחרולים ועיגולי הנבראים ולי הגלגוהתקופות וגלג
ף "ך כשו"ם כי לשונהפיו ומבטל כח השדים וכל כש,וכוחותיהם

 אתה מבטל הכשפים ממנה ןכל וע. ך"ח כשפ"כך "ח נפש"גם כ
מפני  כי למה נקרא שמם כשפים .ומן העולם בכח הזכרת השם

 וסודם ,ה שהם אלפי אלפים"ל מעל"א ש"שמכחישין פמלי
השני גם כן השם  והבן דרכו זה .רכיםע בשתי ד"ש מתנֹע"ושל

  .תבין שניהם
  

  ד    א 

 ההאי היאה היהא  איהה אההי אהיה

 יאהה יההא יהאה  ההאי היאה היהא

 ההיא האיה האהי  יאהה יההא יהאה 

 איהה אההי אהיה  ההיא האיה האהי

       

  ה    ב 

 האיה האהי יאהה  היהא איהה אההי

 אההי אהיה ההיא  יהאה ההאי היאה

 היאה היהא איהה  האהי יאהה יההא

 יההא יהאה ההאי  אהיה ההיא האיה

       

  ו    ג 

 ההיא האיה האהי  היאה היהא איהה

 איהה אההי אהיה  יההא יהאה ההאי

 ההאי היאה היהא  האיה האהי יאהה

 יאהה יההא יהאה  אההי אהיה ההיא
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  י    ז 

 האהי היאה יההא  יהאה ההאי היאה

 אהיה ההיא האיה  האהי יאהה יההא

 היהא איהה אההי  אהיה ההיא האיה

 יהאה ההאי היאה  היהא איהה אההי

       

  יא    ח 

 אהיה ההיא האיה  יההא יהאה ההאי

 היהא איהה אההי  האיה האהי יאהה

 יהאה ההאי היאה  אההי אהיה ההיא

 האהי יאהה יההא  היאה היהא איהה

       

  יב    ט 

 אההי אהיה ההיא  יאהה יההא יהאה

 היאה היהא איהה  ההיא האיה האהי

 יההא יהאה ההאי  איהה אההי אהיה

 האיה האהי יאהה  ההאי היאה היהא

 

  
כ עיגולים של שם " הם ג.ב עיגולים כמו הראשונים"הם י אלה

 כי שני שמות הקדושים האלה הם לבדם שמות העצם ,העצם
ה הנמצא בכתובים הרבה ובנביאים מעט "מנם שם יא. השלמים

 .העצמי  הנה הוא חלק משם השם השלם,ובתורה מעט מהמעט
פ "אעו . וחצי מזה והוא בסופו,ווהוא חצי מזה והוא בראשית

ח "ך המשי"ם שהוא מגיד סוד מל"י הש" הנה חצושחציו ככול
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ן אשר שמו "י והוא מושל על גוף השט"ם השביע"וסודו יו
א עבודה זרה אחת יוה ).'יד' יחזקאל ח( "וזמבכות את התמ" .ז"ותמ

 ומסוד תקופות טבת .שהיו עובדות הנשים בימים הקדמונים
 ומסוד תקופת .שיבינוהו המקובלים יובן עניין חצי השם האחד

 על ה וזה השם השלם האחד יור. יובן חצי השם האחרוזתמ
 .תשרי השלם יורה על תקופת ני וחצי הש,שלמות תקופת ניסן

שנים ה ,וז וזה טבת וזה תמ,וזה סודו טלה וזה סודו מאזנים
ל שעותם " רםהי בחלקם והשנים חצאיםמלאים בחלקיה

 סוד העולם וסוד שיעור קומה םכי השמות מגידי. םוחצאיה
ת ויצירה וסוד שמיטין וסוד יובלות ושנים ועיבורן ווהיכל

חלקים וחדשים ושבתות וימים ולילות ושעות ועתים ורגעים ו
   .וזמנים

  
מקומות והם על ' וכן שם העצם הזה לא נזכר בתורה כי אם בג

ה "אהי" וגם "ה"ה אשר אהי"אהי" והם .עניין הגאולה לבד
 אבל לא זכרו שום נביא וגם אינו . ולא יותר"שלחני אליכם

 וכן אנחנו מקובלים מפי השם .בכתובים כי השם חידשו למשה
 שם חדש שבו יגאל את , יחדש לו השםיחשמומפי משה כי ה

 "ה יקבנויהופי וקרא לך שם חדש אשר " שנאמר .ישראל
   ,י בתוארו ושם עצמו"והוא שם אדנ ).'ב' ישעיה סב(
  

ו "ו א"ה אה"י א"ה אה"ו י"ה יה"ה אהו"ה יהו"אהי
  . י"ו א"אי
  

 זה האחרון יהיה נזכר ,ו"ואמנם הנזכר מהם לשם יהיה ֲאיָֹה
ולא סתריו כילים יבינו לבדם  והמש.י"כתב אדננבכל מקום ש
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 "המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע" כי .יבינו כל הרשעים
 . ויבינו היטב)'ג' דניאל יב(

  
ות השכליות יתואם תהיה מכת המשכילים עיין בא ואמנם

 ואז יתבארו לך הדברים ,חכמת השכליתהתחילה שהם הקדמות 
 אבל זה אני צריך להודיעך כי השמות. םאשר זכרתיככולם 
 עצמיות הם לבדם שרשי שמים וארץ ובהם מתנהג יםהנקרא

  . שלנוזה ההעולם השפל כל כל העולם העליון ו
  

בראשית ברא והוא סוד את השמים "תבינהו מסוף פסוק וזה 
 ,"ואת הארץ" "את השמים" והוא סוד ".ואת הארץ

ת " השמוםי שסוד"ו את שמ" ושמ,ם" הי"ת שמ"והעניין בהם א
ת "ם האו"ם ש"ת האד"ת והם שמו"ם השמו"ת ה"והעיקר נשמו

 ו"ל יד"ת ש"מם הא"ל ד" שו"א ת"ת הי"ם או"ם הד"ם ש"ד
 אך .ם"ה את"ם י"ת והבינם כי ש"ו שמו"י ל"ו ד"ל די" שו"מת
ת "צרוו והסוד א,ה"ר את"ה אוצ"א את"ץ רצו"ת האר"וא

 ועיקר .ם"ת האד"ה בשמו"ה צורת"ת בצורת"רוות אצ"נשמו
ה "א אור"ב אותיות שמהם תצ"מן מנין כה שהוא סי"ר אתצ"או

ה " שם יהומיתת א' עם אא"י ובחילוף ה"ם האמת"עם ש
  .ץ והיא הארץ"ארא
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    ד   א

  הקדושים השמות   אלה  כי  דע   היו    ויה  יהו    יוה

  אדני המציאות  שהם והטהורים   והי    יהו  הוי    היו

  מורים על הנהגת כולם כולו הם   יוה    הוי  ויה    והי

 .  בהם  כולו   בעולמו'  ית  השם    

 העצם כי  שם  שאין  דע  נווכבר   ה  ב

 א"יוה  שהם  ארבע אותיות   אם   ויה    והי  יוה    הוי

 לעולם כבוד מלכותו  שם  ברוך    יהו    יוה  הוי    ויה

 ומחלקיהם עליונים   ומהם  .ועד   הוי    היו  והי    יהו

  והתורה.   מתנהגים   ותחתונים    

  השם  מעשה   על   אותם רמזה   ו  ג

  יום כל   בחותם   שנאמר  כולו   והי    יהו  הוי    היו

 ויהי" ויום מששת ימי בראשית    יוה    הוי  ויה    והי

 ה"וי וזה  סוד  "ערב ויהי בוקר   היו    ויה  יהו    יוה

 ב" יער ה"ר ז" יבק ה"וי ב "יער    

ה "ר ז"ה יקב"ר וז"ה יעב"ק ז"ה יבר"ר וז"ה יבע"ר ז"ה יבק"וז
 וכן תבין הכל בסוד .י"ה קבר"י וז"ה עבר"ר ז"יה בק"ר וז"בעי

 .יעקב ובסוד רקיע

  
 "אלהים יהיה אור ויהי אורויאמר "גם תבין הסוד ממאמר 

 י"י מעש"א וסוד ריר"א ויוה"י יוה"ו ריר"א רי"י והי"א רי"הו
   . חלקםוהבינם
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 מודיעים   הם  הצירופים  אלה י"ב אהו"ארי י"ב אהו"ארי

 ,בהם   שמבין   למי   נפלאות ו"ח הי"רו ו"ח הי"רו

  שגעונות  כמו   שהם וידעתי  ב"ו זה"חזר ב"ו זה"חזר

 ,בעיניהם  חכמיםהם    לאשר ז"ב הזו"חר ב" החרז"זו

  ונגדאבל הוי חכמים בעיניהם ו"ר חז"אזו ז"ר זו"אחו

 יודע אני   כי .  נבונים פניהם ו"ז אז"חרו ו"ר זז"אחו

 העברים  בני  ררוב   כי  ברור ר"א הזכ"ב ה"ר חו"בחו

  ומלמדים   המתלמדים   היום  ב"ה רכ"אהב ר" הבחוד"י

 לה ואין , כולה גופנית תורהה ה"באזכר ה"באזכר

 הם  כי.  רוחנית   נפש  אצלם ר"זהוו "זי ו"ר זי"זוה

 בספר    יראו  מאשר יתלוצצו ה"ו רוא"זי ר"ו האו"זי

 . כולםיםרוחני מדברים  הזה  ה"ו יו"רז ה"ו יו"רז

  עורים   הם   עברים   הם ואם    
 אבל רובם עשו להם אלהי כסף ואלהי זהב ,ואין להם לב אמת

תורתו נביאיו ועל דעת ועברו על דעת המקום ועל דעת 
ה כי עש" ושכחו מאמר ,רוחני ו והזהב אצלם כול.הקדושה
 ה ואמנם סוד התורה כולה בכלל.)'ה' משלי כג( " לו כנפיםיעשה
 בראשיתה ובאחריתה קבלנו עליה קבלה אלוהית הובפרט

 וכן "יהי אור ויהי אור" ועל כן נאמר .שנתלת על ההויות
 , בשני"הי כןיו" "יהי רקיע ויהי מבדיל" ונאמר .החותמות
י מארת "ויה"נאמר ו , בשלישי"כן ויהי" "ויהי כן"ונאמר 

 ואין ,ברביעי "ויהי כן" "והיו למאורת" "והיו לאתת
 ".י כן"ויה" ונאמר בששי .בחמישי מפורסמת כי אם החותם

אשר " וכאמר ואין בשביעי חותם לסוד גדול כי עדין לא נשלם
י שהשמים והארץ כבר נשלמו "ואעפ ".ברא אלהים לעשות
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וא חותם ערב ובוקר מפני סוד מצד אחד חותמם לא נחתם שה
אבל נחתם יום השביעי בכלוי מעשה , השמיטה של הארץ

יום " שלש פעמים ו בו ונזכר.ושביתה וברכה וקדושה
ת "ו אמ" וסוד מלאכת".מלאכתו" ושלש פעמים ,"השביעי

ו " אבל ת).ספר יצירה(" אות הוא בצבאו שלו" כי ,ך"ת מל"ו או"כל
 .ו והבינם"ו היכל"סוד מעשיהוו "ו הי"ל מעשי"כ' ך וגימ"מלא

ן "ה די"ה שבע"ם שע"ל יו"ה והסוד גלג"ם שע"ו יו"ואמנם כלי
 והעיקר ,ו"ם ימינ"ו השלו"ן לשמ"ו והימי"ם לימינ"והש, ם"יו

 ת וזו"ו אמ"וזהו כל. ת"ם אמ"ם יו"ל תאומי"ן והשמא"הימי
י "ואמנם חתימת כ. ת"וו לבשו מלאכ" מלאכת,ו"מלאכתא הי
ח עיניהם "י ט"כ" והפתאים לא יבינו ,ט" יח"ב סודה כ"טו

 אמנם ,ולא ראו כי טוב ).'יח' ישעיה מד( "מראות מהשכיל לבותם
א "יב יה"טו ל"כר "א מאי"ב והעיקר יוה"י טו"ו כ"ם ירא"אלהי
  . ו"ב כל"ר טו"א מאי"ד ה" יון"ל טוב"ר כ"מאי
  

 בראשי פרקים יםאחר שהודעתיך סודות כל השמות העצמי
שאי אפשר לזאת ו בראשי פרקים "כ סוד גלגלי רי"והודעתיך ג
בדרך אחרת ואפילו פנים בפנים כל שכן למסרה החכמה 

 השם אם אתה חכם ומבין תבטוח אני בשכלך בעזר, כתבמב
להבינו מדעתך שתבין מה שראוי להבינו ותניח מה שאי אפשר 

 ועל כן אודיעך עוד קצת ראשי פרקים משם .לעיין בוואפילו 
י ושל "שני פסוקים של אנכן יות ומן השם היוצא מב אות"בן מ
ר בפסוקים תחילה כדי שאסיים בשם בן דב ואתחיל ל.שמע

   .ב אותיות הקדש"מ
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  י  ה  ה   א  

   ש  ו ל ה נ י כ 
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  :ואומר כי מלת פסוק זה עם מלת פסוק זה מצורפות כך
 

  ה ו  ה י  י   כ  נ  א
 ל א ר ש  י  ע  מ ש

  קצת פתחבהם  שיהיה לך וכדי
 להבין סודם ארמוז לך מהם

 יכפר מה שתוכל לדעתו והשם

  שמו וזה   עמו בכח עון ישראל  
ו שזכרתי מן חצי "אותיותיו אלו הם בסוד יו "יסוד  אשר תשמע

 .השם ואחר כך תצטרף לחבר שאר אותיותיו עוד

  

  א מ ש ה  י  כ  נ  א
 י  ר  י ע ש  ה  ו  ל

   וראה  והבן  עיניך פקח ועוד 
  י"א עשיר"הו ה "שכינ א "מל

 חבר עוד הנשאר ותמצאוכן ת

  :סודם מבואר כך  
  
  

  ש א  כ  י ה ל א
 ה ל   א ה ו ה  י

  ה"י ל ה"י  הוא  ה"אוכל ש"א
הכלל הוא האיש היא האש 
הכללי הוא היא ועוד חבר 

 .השאר ותבין

 

  ר  ה  ו  צ  א  ת
  י   נ  ו   י  ה   ו

ן "עיין ותבין הפליאה הזאת אי
א "ו הי"וצורתנ, ה"ו הוי"צורת

 ותשוב עוד והשב לאחור ,ה"י
  .החסרון עד שתשלמנו כולו
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  י   כ   מ   א   ר   צ   מ
  ה   א   ח   ד   ה   י   א

  
ה ועוד לו "א חכמ"ם הי"ד י"ץ א"אר. לחסרון כן צריך להיות
 .דרכים והבינם בצרוף

 

  צ  ר  י  מ  מ  ב  י
 ל  מ  י  ד  ב  ע  ת

 ועליהם והבן מפלאות סודם
.  מרווחיםבנה גם אתה עליות

 בם ,ם"יי יצר"ע בלת"דמ
  בלי , ת"דע    י"בל   מר"מציי

  מאלה  . ם" במי  ם" דעת ר"יצ  
מאלה תתעורר לנשאר כי די לך ברמזים ו. תתעורר דעתם במים

 אותיות בדרכים ב"מכ סוד שם בן " ושים דעתך להבין ג.הללו
 .משותפים ומצורפים האלה

  

 ג"תרי    ע "בק    ן " שט     א"צ

 י"תשר    ו "ג    ת "טב      ץ"קצ

 ד"ט י"ב ג"ק יעק"ן ח"ן גזל"כשפ
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 לא יתעורר לב האיש ,הזכי השם הנכבד והנורא ה
 .המזכירו אלא בעת שהוא מכירו ומבין סודו ונסתרו

והוא אטום ועיניו ולבו ערל וטמא אבל אם הוא ערל וטמא 
לף  ואפילו אם יתנו לו א.רואות האותיות אין תועלת לו בכך

 כי העיקר הוא שיהיה חכם ומבין מדעתו . אלף קבלותניםרב
עד שלא יצטרך אל , לומק הדבר הנגלה וויכיר במעט רמז ע
אם לספר התורה ולספרי הנביאים כי מלמד ממין אדם 

חות ו ויכיר כ. ואל השפע האלוהי המוטבע בו מהשם,והחכמים
אז  ו. בכח אלוהי ואנושיוהמציאות וידע מהם מה שאפשר לדעת

ה יהוכי ". כמו שאמרתי לך למעלהדעת אדם לילמדהו המלמד 
   ).'ו' משלי ב(" יתן חכמה מפיו דעת ותבונה

  
מגלה מודיע ו שגם הוא ,רף עם בראשיתטודע כי זה השם מצ

ר הירח בכל מולד שמתגלגל בסימן ומחזמן  ו.סתרי בראשית
ג יוצא "צב תש" כי מאי.ץ"ג ית"ג תבין סוד שם אב"ב תשצ"אי

ו "ת תבין סוד בי" וכן מן שם שקוצי.י"צבא ג"והוא שם ת
ן אשר נתוספה על מחזור כל חדש חסרה מן " כי השי,ה"תקצ
 אבל מחזור חדש .ן"ר שט"ו החמ"ה שסודו זי"ט שנ"ר י"מחזו
  חדש שסודו  ת " יץ" אבג  שם  חוזר  בעבורו כי ג " תשצ ב"אי

 ץ הוא " ג אבל סודו ר"ש  ת "א  י "ב ,בראשית

 ץ"ז ג" שעטנ התגין צ"ג  ת "אי   "ב 

י בסוד שם זה והוא "ה חק"והנשארת בד.  אותיותה"שסודם ב
 והסוד .ו"ר מלאכת"ד והנשאר ספ"ק י"ב ח"ץ ה"ז ג"ן ע"שט
ס "ר פר"ת מספ"ל או"ת כ"ר מאו"ל ספ"ת כ"ל או"ר כ"מספ
י "א ד"ס יד"פ" והוא סוד .א"ס מלכות"ת פר"ל או"מכ

  דע
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ד "ד הי"ק בי"א הח"ב יד"א כת"ס יד"פ )'ה' דניאל ה( "א"כתב
ן " ש'ז ט"ח ג"ד ק"ב י"ד ה"ח י"ב ק"ק ה"ד ח"ב י"ק ה"בח
קם יכי שבעתים "ן " קיא"ש שונ"ם אנו" צל.ן"ץ או ש"ץ ע"ע

 ,ז"הרי ע )'כד' בראשית ד( "ולמך שבעים ושבעה" ,ד" הרי י"קין
 ויש סכנה לגלות צירופם מבואר אבל .ד"ש ויל"הרי הסוד אי

 והוא י"ש ודל" והרמז אי, יש אל ידו של המגלה אותםברמז
 והבן כל זה כי אין .ם"ש ד"ע ואי"ך ר"ם והוא מלא"אישי' גימ

בכל מה שתמצא בספר הזה הקדוש דבר שהוא צריך להסתירו 

 .ראה וקדשכזה  ,כזה
  

כל משכיל אשר רוח אלהים בקרבו יודע ומכיר כי הדבר 
ן לו הפכים שיהפכו  אם אי,הקרוב אל הדבר אשר הוא ממינו

לפיכך הוא ו .טבעו הוא הוא הדבר האהוב לו יותר מזולתו
 ואם אוהב גוף אחד ושונא גוף אחר ,מבואר שהגוף אוהב הגוף

 . וכל זה לפי הטבע,ת שבין גוף לגוףיי הפכההוא מפני סב
האש אוהב ו ,האוויר אוהב האוויר שהוא ממינו, שהנה היסודות

 ואשר יש קצת קירבה .עפר והמים למים והעפר ל,את האש
 והנה הראשונים בכלל ובפרט .הם יש קצת אהבה ביניהםיבינ

רודפים זה את זה בחלקיהן מפני שיש תכלית קירוב ביניהם יש 
 וזה תדעהו . ומקום זה הוא מקום זה,תכלית אהבה ביניהם

 עד מקומו ,מהאש היסודי הממשיך אליו האש הטבעי אשר אתנו
 ,יסודי גבוה מאוד ורחוק מהאש שלנועל היות האש הו .העליון

 היא טבע האש ,והדרך הרחוקה שבה קצרה במהירות התנועה
הזה למהר פעולותיו ולמהר תנועותיו כדי שימהר לשוב למקומו 

 וזה דומה למחשבה חושב שנפרד .האמיתי אשר משם תולדתו
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 והוא כוסף ,מארצו וממולדתו ובני ביתו רחוקים ממנו מאד
 שאין ספק שהוא ממהר פעולותיו .ל ביתומאוד למהר לשוב א

 כדי ,ניוותנועותיו בתכלית מה שאפשר לו מן המהירות לפי עניי
 וזה יקרה כולו .שימהר לשוב למקומו אשר כוונתו לשוב אליו

 וכן יקרה לאש בדמיון זה שהוא .לבעל דעת הזה החי המדבר
ובלתי ובלתי מדבר  והוא בלתי חי ,מתנועע בטבע ולא בעצם

 וזה כולו . וכן יקרה לשאר יסודות. אבל הוא דומם מת,צומח
אמנם הדברים אשר יש ביניהם  .מורגש אין צריך להביא ראיה

 כבר יש קצת היפוך ביניהם והם ,רבה קצת וקצת ריחוקיק
 .אוהבים זה לזה מצד הקירבה ושונאים זה את זה מצד הריחוק

י  כ, המים והעפר וגםהאוויר והמיםוגם כמו האוויר והאש 
 וכן , ופעם מנפח בו ומכבהו,ווזר לאש ומדליקעהאוויר פעם 

אבל הדברים אשר יש תכלית שנאה . בשאר וסבותיהם רבות
 .רוב התהפכותם זה מזהוביניהם הוא מפני רוב ריחוקם זה מזה 

כמו האש והמים שהם בתכלית השנאה וכן השאר וסבותיהם 
   .אור כבר התבאר בספרי החכמה כל זה תכלית בי,כ רבות"ג
  

 והוא .במקום הזה מפני מה שתשמעזה ואולם כוונתי להזכיר 
להודיעך שאם תראה שלש אומות שונאות זו לזו תהיה הסבה 

 ותהראשונה מפני מרחקי חוקותיהם ודתותיהם המתהפכ
 וגם יהיה זה לפי . תכלית השינויים בעקרי האמונותותוהמשתנ

חלקי כל  עד שאם תשאל .התקרבם זה לזה במקום ובמשא ומתן
 ,אומה יאמרו לך בקצתם מבואר שהם שונאים אומה זו מפני כך

 ולפי הסבה התוריית של כל אחת .ושונאים אומה זו מפני כך
 וכן בטבע כל דבר כי .ואחת תהיה השנאה חזקה או חלושה
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 ואם תתחדש סבה ,הגרים אוהבים זה את זה בטבע ראשון כללי
 . כי אם רצוניתניהם תשוב האהבה לשנאה לא טבעיתימפסדת ב

 וכן תלמידי חכמים .כן הזונות אוהבות זו לזו בטבע כלליו
 ובהתחדש סבה חלקית יתהפך החלק הטבעי ,אוהבים זה לזה

 ואל יטעך המאמר .רצון ולא בטבעבוישנאו זה לזה בבחירה ו
 כי זה על פי הסבה . כל אומן שונא בני אומנתו,האומר

לל כולו קיים  והכ, בהפכי הבחירה כמו שאמרתיתהמתחדש
  . תמיד ולא ישתנה

  
 תדע שאם אתה הולך בדרכי השם ואתה עובד את השם ןכל עו

ויודעו עמך  רצונך היה שכל אדם יהיה עובד את השם ,מאהבה
 וכל שכן הקרובים אליך ,נתךו קל וחומר בני אמ,ומכירו כמוך

 וטבעך האמיתי .שאתה חס עליהם כמו שאתה חס על עצמך
 ואתה רואה אותם שוקעים בהבלי ,יונהגורם זו הבחירה העל

 אין ספק שזה הדבר התחדש מאתם ולא ממך להיותם .הזמן
 ואז אתה חייב . כמו שהם שנואים אצל השם,שנואים אצלך

 .בחיוב התורה השכלית לשנוא אותם כאשר השם שונא אותם
ה יהוא משנאיך והל" ועל זה נאמר .י שהם בריותיו"ואעפ

כלית שנאה שנאתים לאויבים אשנא ובתקוממיך אתקוטט ת
 וכאשר אמרתי בשנאה אומר באהבה .)' כא'תהלים קלט( "היו לי

 כאשר תראה אוהבי השם אין ספק שיש ן והלא כ.שהיא הפכה
 אחת מפני היותם .לך שתי סבות ראשונות גדולות שתאהבם

 ושנית מפני כבוד השם ,בי השם כמוך ודעתם כדעתךהוא
 .חיםהנאהב יתעלה שמו לעד לנצח נצ
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 קרה ,וכאשר קרה זה במציאות ממנו בטבע וממנו בבחירה
כי האדם מצד . 'יתכדומה לזה לשם עם האדם ולאדם עם השם 

 והוא כי אין בכל הנבראים .חק מן השםויצרו הוא בתכלית הר
אשר ברא מי שיכחיש מציאותו לפעמים כי אם האדם מצד 

ה ל ועל כן ראויה שתהיה זאת סבה אחת גדו. הרעהתומחשב
 ואמנם מצד שכלו הוא .להרחיקו בתכלית ההרחקה ממנו

 כי אין בכל המורכבים מחומר ,בתכלית הקירבה אל השם
וצורה שמימיים וארציים שיהיה לשם בהם חלק בפרי ֶשֶכל 

כ ֶשֶכל האדם הוא פרי "וא. נפרד אחר זמן כי אם באדם לבדו
 ועל כן אמר. ה וזרעו על דרך משל והוא באמת בנו"ת ב"השי

 ,)'א' דברים יד( "ה אלהיכםיהובנים אתה ל"לנו אנחנו עם סגולתו 
 והכתוב קראנו חלקו ונחלתו באמרו ,ואנחנו עמו וצאן מרעיתו

   .)'ט' דברים לב(" ה עמו יעקב חבל נחלתויהוכי חלק "
  
 אם יבקש שכלך להידבק , אל תפלא בהזכירך שמוןכם וא

את "ת  שכן תורתו אומר.בשכלו כאשר בקש להידבק בשמו
 "ה אלהיך תירא ואותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבעיהו

ו "ו כי שבועת"ת שמ" והסוד בשבוע.ב שמות" שבו ע,)'כ' דברים י(
ת "ש ההשבעו"ש והוא לח"לחב ו"שבועתבם והנסתר "בש

ה "ל ההשבע" וסוד כ. שההזכרה היא שבועתו,אשר זכרתי
אמת וב .ש" הנפר"נם שהוא "ר הפני"ה מסורה ביד ש"וההזכר

 שנשתדל לעבוד את ,שאין אומה בעולם קרובה לשם כמונו
ל "ה אשר קראו בשמו א"בוראנו כאשר ציוונו על ידי מש

 וכן אמר .כ לייסרנו יותר מכל אומה" ועל כן הדין עמו ג.י"שד
על רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה " ,ועל ידי נביא
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ופקדתי "ב  וכתי.)'ב' עמוס ג( "עליכם את כל עונתיכם כן אפקוד
 וכן פסוקים רבים .)'לג' תהלים פט(" בשבט פשעם ובנגעים עונם

 כי עם . והשכל מעיד עליו,מעידים על זה העניין שהוא כן
 יעמ" ,שקבל תורה מפיו הוא לבדו עמו ונחלתו כמו שנאמר

 ובהיות הדבר הזה כן אם יצא אחד .)'ב' יואל ד("  ישראליונחלת
ינתו הלא הדין נותן לייסרו ממנו מיודעי השם מתחת כנפי שכ

כן אם היה לאדם בן או  .'שים עד שישוב אל השם יתקבייסורין 
תלמיד נאמן שלם וטוב מכיר האמת מפי אביו או מפי רבו לפי 

 וקלקל מחשבתו ו ונכנס שטן בלבו וקטרג,דעת אביו או רבו
 ,אחד מהםב הלא הדין נותן לאב או לרבו במרדו ,נה דעתויוש

ייסרו מאד בייסורין קשים ומרים ובנגעים בכוונה ורצון ל
 ויודה לאביו או לרבו על האמת .גדולים עד שישוב אל האמת

 משאול תחתיות בעל כרחו ויחי עוד לנצח ולא וויצילו נפש
  .  השחתהירא
  

ואם לאחרים אדם אומר לעשות כן הלא הדין נותן להיותו דן 
ת השם  רוצה לומר שאם האדם מכיר א,דין זה בעצמו על עצמו

 ובעת השפע שהשם בא ,ומזכיר את שמו כדי שידבק בו
להדביק עצמו אל עצמו כלומר שכלו בנפשו כדי שלא ירגיש 

 והאדם הוא בורח וחוזר לאחוריו ואינו חפץ בחיי ,במיתת הגוף
השם הנצחיים ושב להיות כבהמה חי בחיי ההבל עוד 

אדם ביקר בל ו"משל נאמר בן י כאשר על זה העני.כבתחילה
 זה נודע מהכתוב ).'יג' תהילים מט(" לין נמשל כבהמות נדמוי

והשכל מעיד שראוי לשנוא אותו שכבר סר מהאמת וברח מפני 
 אלא באמת ,השם המבקש להחיותו ולא חפץ בגמולו הגדול הזה
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 כדי יו אם כוונת הבורח החוזר לאחור.ובתנאי אחד בלבד
למלט  תחת כנפי השכינה וםלהשלים עוד אחרים אתו ולהביא

 ולא יעזוב דרך השם כל ימי חייו אז הדבר מחול ,את נפשותם
'  ואם לכוונה אחרת עושה כן אין מוחלין לו ולא יאבה ה.לו

 יש לנו אנחנו דרך אחת ,י שהשם יודע כוונתו"ואעפ. סלוח לו
להכיר בו קצת כוונתו מתוך פעולותיו אשר יעשה אחר שובו 

ויעיין ויוסיף חכמה והוא שאם ישתדל עוד וילמד ויקרא , משם
למד לאשר ימצא ויוכיח או יכתוב דברי חכמה או דברי וי

.  הנה בזה נדע באמת שכוונתו לשם שמים.תושבחות או תוכח
 ספק לפי הנחשב אצלנו שכוונתו אואם לא יעשה כן נדע בל

 . לבדו מכיר האמת' יתבלתי שלימה והשם 

  
אלהיך באמת ובתמים אל ' אתה בן אדם אם תבקש את ה

והשגת ' יתש בשם כי אם ידיעת השם יתחשוב בעצמך ש
וחשוב בדעתך שלא יוכל השם הנקרא באותיות . פעולותיו

 .כךבטבעו וי שהוא יכול ופעולתו " ואעפ,להצילך מכל דבר רע
ם ששם "ר וד"ואתה גוף בש אבל מפני היותך מורכב מיצר הרע

י "סודם פרטו . צריך שתחשוב זה,ת"י המו"שניהם מלאכ
ה ושמו "ר הפריד"י ונקרא חמ"ר פרט"ל אב" הכולל כר"החמ
 .ת"צבאו' י ונקרא בשם ה"י פרט"ר ח"ר וסודו חמ"ר דינו"נה

ם "ח מי"ר רו"ח חמ"ם רו"ר מי"ם חמ"ר וד"והעיקר בש
 ,ם"ע דרכי"ם יש ארב"ר וד" ולסוד בש.ח"ח מרו"ה רו"והחכמ

ה "ה ויתרון דעת החכמ"ת חכמ"ת גם הדע"ה דע"כי אם החכמ
 ו מופתיו ואל יעלה בדעתך זולת זה שכבר התבאר.בעליהתחיה 

 שאין בו ספק שהעניין הוא כך מדרכי העיון ,בשלימות האחרון
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אמיתיים ומדרכי הנביאים ה ונתהפילוסופים ומדרכים תור
יתרון דעת החכמה " כי . האמיתייםנוימכחהנצחיים ומדרכי 
ה וסוד "ל התור"ן כ" וסוד יתרו)'יב' קהלת ז( "תחיה את בעליה

ה "י התחי" בעלה"ה בעלי"תחי. י"ל העשיר"ה הגלג"ל התור"כ
 אבל .ע"ת הטב"ב עליה לדעתה לחיו"ל התחי"וכל משכי
לפעול בה כל דבר , פ השם"המסורה בידינו עחכמה ההמבקש 

 אבל אם הוא מבקש חכמת .ש את השםדלכבוד השם הוא מק
ב  לרוואהשם לעשות בו עניינים גופניים שמועילין לעושר 

והוא  ,או להרוג שונאוושנאה או לאהבה ובנות חיים או לבנים 
או לתועלתו או לכבוד עצמו או לכבוד בני אדם מכוון בזה 

ולא דרך לכבוד , לתועלתם מבלתי היות שם שום סבה אמיתית
הוא עושה זה טרם השיגו מהשם שפע או רוח מהשם ו, השם

הוא י שהוא אומר בפיו או חושב בליבו ש"אעפו ,המפורש
 ועלה בידו פעולה ,אין הדבר כןומזכיר את השם לכבודו 

רשע ההאיש הפושע זה  הרי ,מהזכרת השם הנכבד והנורא
טמא מחלל את השם הנכבד והנורא ומשתמש בשמו הגדול הו

ה אלהיך לשוא כי לא יהולא תשא את " ועליו נאמר .לשוא
 וזה .)'ז' שמות כ( "יהוה את אשר ישא את שמו לשואינקה 
. ה זכרו"אשר יהות "צבאוהי "אלה' לההוא ש ארור האי

 .הותור אותיות ומלמדרבו הן שר הפנים "ומקולל מפי מטטרו
 ובשמתא יהיה מפי כל ,ומוחרם הוא מפי כל שרף וכל מלאך

 מפי כל תלמיד שיראה יהיה ומוחרם ומקולל וארור ,נביא וחכם
אבל המבקש ללמוד לשם שמים ברוך ומבורך יהיה . הספר הזה

 שם השםמפי השם ומפי העליונים ומפי תחתונים אם ישתמש ב
 לבד לכוונת קבלת שפע חכמה או דיבור ,ה"לכבוד השם ב
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 מפי ווה ואחרי כן כפי מה שיצ.מרוח הקדש או מעלת הנבואה
השם לפי חכמתו ודעתו יזהר עד מאד לעשות ולא יטה ימין 

ואם יורוהו דרך , בו דיבור ידבר ך אם יורוהו דר.ושמאל
ואם דרך תוכחת דברים בדרשות יצטרך  ,כתיבה בספר יכתוב

 אז ,יגלה מה שציווהו לגלות ויכסה מה שיצווהו לכסותש
 ויתקיים בו .השם ברוך הוא ויתנשא בעיניו מאדפי יתברך מ

 על ,ה" על פי משה ע,כהניםהברכה המשולשת בתורה על פי ה
 : וזוהי,פי הגבורה

  

  :ה וישמרך"יברכך יהו
  :ניו אליך ויחנךה פ"יאר יהו

 :ה פניו אליך וישם לך שלום"ישא יהו
 :ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם

  
כל מה בגליתי לך כל דעתי וכל כוונתי וכל דרכי קבלותי  כבר

 .אות אותיות הקודשו מעניין ידיעת השם בדרכי נבושידעתי
 אשר הודעתיך להתקרב בם אל ואם תרצה ללכת בדרכים אלו
 הוא יוסיף לך חכמה בכל יום ויום בעבור כבוד ,תבאמ' ית שםה

' משלי ב( "כי יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה" .שמו הגדול

 ואם .לך ועשה כן והחיה את נפשך המשכלת בשם המפורש ).'ו
נראה לך שיש בדרכים האלה שום עניין שאינו אמיתי אצלך או 
ך הוא עניין שבדוהו בני אדם מלבם ולא באו להם מאת הדר

האלוהית אשר זכרתיה ולא יועילו לך בדבר בשום פנים סור 
כל מה שתוכל עד שתמצא במהם והתרחק מהסתכל בהם 
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דברים אחרים שיחיו את נפשך כי כל כוונת השם בבריאותך 
בעולמו לא הייתה לבטלה אלה אם תבטלה אתה כדי לעבור על 
רצונו אשר רצה לתת לך כח להיות רשותך בידך לבחור בטוב 

יים ואם תבחור במות תמות ואם תבחר בחיים תחיה ואם ובח
ו תמצא פתחים פתוחים ואם באתה לטהר "באתה לטמא ח

ועל זו הכוונה נתנה  .עוך מן השמים ובחרת בחיים ותחיהיייס
לנו התורה הקדושה כדי לעזרנו בחכמה ולהאיר עינינו בכל 

חיי התורה ונלך בה להמית המתים ולהחיות החיים ר שאהדרך 
מקום שתמצאם נזכרים על עניין סתם דע שאינם כי אם  לבכ
 אורך ימיםענייני ליהם א אם נשתתפו כןשל עולם הבא כהחיי 

ך עיודראוי לההיה ואחר שהודעתיך כל מה ש. ושנות חיים
עליו סתריו בעניינים אלו והזהרתיך על מה שראוי להזהירך 

 בדרכים ישרותבם ו ולא תחטא והדרכתיך "כדי שלא תכשל ח
ולאהבה אותו ולדבקה ' יתנשאר הדרך עליך ללכת בדרכי השם 

  . לעד אמןבו ולהישבע בשמו הנכבד והנורא
  

מי חכם ויבן אלה נבון וידעם כי ישרים דרכי השם "
 ).'י' הושע יד( "צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם

  .והצדיקים יאירו באור החיים
  

ישעיה ( "הנותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירב"ברוך ה

  .)'כט' מ

  
 .)'נג' תהילים פט( "ה לעולם אמן ואמןיהוברוך "
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 דע להשאיר הוד יקר ותפארתמ וח נבואה הוא מלמד בעליר

 דת נמסרתבתכל שומה להר רע קדוש עליון בחכמה יעלהז

 לתו מאד נסתרתחמון תא רוץ אנוש צדיק ונשגב עם כליי

 ש בוערתבאדם ושופכי הדם ה מר וצורה הם שניהם גואליח

 י הכי נפשי אמת חוקרתדוה ום יום שני עדים יעידון כי עליי

 פש חכמה נקראת נשארתנ חלינדע לבבי סוד והכיר י

 ינה בהזכרת שמם נזכרתב יא נאצלת באמת מערפליה

 הא ויוד הא שמרי משמרתו ו חליגיני וליבי נשרפו מע

 תותות ומופתים על אמת נזכרא יאלואתנה דעתי להחכים שו

 דעת בקראם לבדיל עופרתה א יאמינו לי ולא למבלבליל

 נעצרתל בד וחי רכיכמה בדח  ספקש מעגליםה זטכגודים אמ

 ם לשון אגרתעד הנבואה י ומגלגלי החלום הם מגלים םה

 וד הא והא וו בו כתב אדרתי כוללי יסודות ארבעה ם נבראוב

 תראה נבואות פת קחו פרפרמ ו ומהללונשי אמת שם קדשא

 כי הוא חותם עושה רושם ויהזכירו יה ופעולת

  שםיחזון נסתם מזכיר הכירו יה בנשימתו

 

  
  תם ונשלם שבח לאל בורא עולם
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